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Abstract 

Sustainable development is often pictured as containing of three interlinked 
dimensions- namely environmental, economic and social. ‘Social sustainability’ is 
a vague concept that is often thought of as highly context-dependent. This thesis 
sets out to investigate the meaning of ’social sustainability’ in a given context. 
The context being that of the urban renewal project of Norra Sorgenfri in the 
municipality of Malmö, Sweden. Interviews were carried out with eight officials 
and the material was then analysed. ”Meetings” and “the mixed city” were two 
tendencies that played a central part in the meaning of the concept. Drawing from 
theories on the definition of the concept, the conclusion that social sustainability 
in Malmö first and foremost deals with measures concerning equity, inclusion and 
access was made. This thesis also holds a discussion about whether the concept is 
thought of as a means or a goal. The interviewees tend to focus on the means 
which has permitted them to envision different ends.  

 
Nyckelord: hållbar stadsutveckling, social hållbarhet, Malmö, Norra Sorgenfri, 
förvaltningskunskap 
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1 Inledning 

Hållbar utveckling är ett begrepp som ligger i tiden. Det appliceras på en mängd 
olika områden och verkar kunna betyda lite av varje. När man nu i Malmö – min 
hemstad – är i full färd med att omvandla det gamla industriområdet Norra 
Sorgenfri till att bli en del av innerstaden ska detta ske med den sociala delen av 
hållbar utveckling i åtanke. Frågan är vad det egentligen innebär.  
   Den här uppsatsen föddes ur att jag inte kunde få ihop de stora orden i Malmös 
stadsplaner med det jag såg när jag tog mina söndagspromenader på Norra 
Sorgenfri. Avståndet mellan de teoretiska begreppen och verkligheten blev alltför 
stort. Jag ville helt enkelt veta vad social hållbarhet faktiskt kunde innebära i 
praktiken.  
   Den här uppsatsen utgår från hur några nyckelpersoner inom Malmö stad ser på 
social hållbarhet. Jag tror att ett bra sätt att göra begreppet mindre vagt är att utgå 
från dem som tvingas operationalisera begreppet i sitt arbete.  

1.1 Problemområde 

Social hållbarhet är en del av det större, och för de flesta säkert mer välbekanta, 
begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling myntades 1987 i och med 
publiceringen av Our Common Future, en rapport utarbetad av United Nations 
World Commission on Environment and Development. Rapporten innehåller en 
definition av hållbar utveckling som har fått stort genomslag världen över 
(Pettersson 2005:67ff). I den svenska översättningen, Vår gemensamma framtid, 
som publicerades 1988 definieras hållbar utveckling som en utveckling som: 

 
”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Vår 
gemensamma framtid 1988:22) 

 
När man från början talade om hållbar utveckling inbegrep det en ekonomisk och 
en ekologisk dimension. Efterhand har en tredje, social, dimension lagts till 
begreppet (Partridge 2005:5). Detta eftersom många av de problem man arbetar 
med under fanan för hållbar utveckling är starkt beroende av de sociala 
förhållanden som föreligger (Polèse & Stren 2000:15).  

Social hållbarhet är, liksom hållbar utveckling som det är en del av, 
svårdefinierat och en vanlig uppfattning är att det är mycket kontextberoende. I 
litteratur om hela begreppet hållbar utveckling finns en diskussion om för- 
respektive nackdelar med att begreppet är så brett och kan tolkas på olika sätt. Ett 
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läger menar att det kan vara positivt eftersom det kan ena olika parter under en 
och samma agenda medan ett andra läger menar att oklarheten kring begreppet 
innebär att användningen blir uddlös eftersom samma språkanvändning i 
slutändan kan innebära vitt skilda saker (Partridge 2005:3ff).  

Den sociala delen är, troligtvis delvis på grund av att den inte funnits med lika 
länge, mindre utforskad och riskerar därmed att få ett symbolvärde om 
ansträngningar inte görs för att ändra på saken (Partridge 2005:5). Vetskapen om 
att begreppet är outforskat i kombination med att det anses vara kontextberoende 
fick mig att bli nyfiken på hur det används i praktiken.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att tillföra kunskap om begreppet social hållbarhet. Då 
begreppet anses vara kontextberoende menar jag att det är intressant att undersöka 
hur det tolkas och används i praktiken i ett givet sammanhang. När jag letade efter 
en lämplig kontext att undersöka begreppet i fann jag att det fått en framträdande 
roll inom stadsplaneringen i Malmö stad. I projektet med att utveckla Norra 
Sorgenfri till en hållbar stadsdel lägger staden betydligt större vikt vid den sociala 
dimensionen av hållbar utveckling än vad man gjorde då till exempel Bo01, eller 
Västra Hamnen utvecklades. Den ökade fokuseringen på social hållbarhet i 
kombination med begreppets vaga definition medför att det är intressant att 
undersöka hur det används i praktiken, av stadens tjänstemän. 

Den frågeställning som ligger till grund för min uppsats är: 
  
(I) Vad innebär begreppet ”social hållbarhet” i Malmö stads arbete? 

1.3 Metod 

Olika metodologiska angreppssätt hade kunnat användas för att undersöka vilken 
innebörd begreppet social hållbarhet har i Malmö. När jag i den inledande fasen 
av forskningsprocessen övervägde metodval stod det mellan att göra en textanalys 
av det tryckta material som finns att tillgå rörande utvecklingen av Norra 
Sorgenfri och att göra intervjuer med tjänstemän som arbetar med projektet. Mitt 
val föll på att utföra intervjuer då jag trodde att det skulle kunna bidra med en 
förståelse av det diffusa begreppet som kunde ha varit svår att få genom att enbart 
studera det tryckta materialet.  

1.3.1 Samtalsintervju 
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Att genomföra samtalsintervjuer passade syftet med min undersökning då 
metoden ofta används för att ”kartlägga människors uppfattning på ett område för 
att därigenom kunna utveckla begrepp” (Esaiasson et al 2007:259). Vid 
samtalsintervjuer arbetar man med problemformuleringar som handlar om 
synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson et al 2007:284) och det 
var precis det jag var ute efter att göra.  Jag ville se hur social hållbarhet 
gestaltade sig i Malmö stads arbete. Då det fanns så pass lite teori att tillgå på 
området ansåg jag att intervjuerna kunde öppna upp för möjligheten att finna 
intressanta aspekter som jag från början inte visste om att jag kunde leta efter. 

En vanlig kritik mot metoden är att information från kvalitativa intervjuer inte 
kan generaliseras (Kvale 1997:257ff). Således skulle jag inte kunna använda 
informationen för att beskriva hela Malmö stads, eller en än mer generell, 
förståelse av begreppet. Jag kan tycka att den kritiken är överdriven. Men att 
generalisera är ändå inte min avsikt med denna uppsats. Mitt uppsåt är inte att 
komma med en ”sanning” om vad social hållbarhet ”är” inom Malmö stad utan 
detta är ett inledande försök att belysa ett problemområde där forskning i stor 
utsträckning saknas. Trots kritiken om bristande generaliserbarhet menar jag att 
den kvalitativa intervjun är den bästa metoden för att samla in det material jag 
behöver. 

Kunskap om social hållbarhet togs in genom en teorigenomgång såväl som 
genom att studera hur begreppet har behandlats i olika dokument från Malmö 
stad. Förarbetet resulterade i en intervjuguide med tematiska områden som 
berördes i tur och ordning. Frågorna var öppet formulerade för att ge 
intervjupersonerna möjlighet att utveckla sitt svar på egen hand (Esaiasson et al 
2007:298). Då intressanta aspekter dök upp har jag valt att följa upp dem med 
följdfrågor. Detta har medfört att intervjuerna inte är identiska. En del direkta 
frågor (Esaiasson et al 2007:298) ställdes i slutet av intervjuerna i de fall jag 
upplevde att ett visst ämne inte berörts tillräckligt. Genomgående handlade det då 
om att jag bad intervjupersonerna fundera över ”rättvisa” i den givna kontexten.  

Åtta stycken kvalitativa samtalsintervjuer genomfördes under två veckor i maj 
2008. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive tjänstemans arbetsplats, 
varade ungefär en timme, spelades in och har transkriberats. Materialet 
analyserades sedan utifrån de sex teman som teorin givit mig, samt utifrån ett mål-
medel perspektiv. 

1.3.2 Urval av intervjupersoner 

Att utveckla en stadsdel är ett stort projekt som kräver samarbete mellan många 
olika förvaltningar. Med detta i bakhuvudet valde jag utifrån dokument och tips 
baserade på snöbollsmetoden ut åtta tjänstemän (May 2001:161). När jag 
studerade visionsdokumentet för utvecklingen av Norra Sorgenfri stötte jag på 
projektledarens namn. Jag tog kontakt med denna och fick på den vägen tips om 
lämpliga personer att intervjua. Intervjupersonerna är inte utvalda för att 
representera en viss förvaltning och anses inte vara representativa för hela Malmö 
stads tjänstemän. Avsikten var istället att få tag på personer som hade insikt i 
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projektet och/eller i social hållbarhet i stort. Jag ville intervjua personer som 
arbetar med begreppet och som då rimligtvis också har funderingar kring dess 
innebörd. 

Tjänstemännen är verksamma inom fem olika förvaltningar. Fyra av de 
intervjuade har anställning på stadsbyggnadskontoret, resterande återfinns inom 
stadsdelsförvaltningen centrum, gatukontoret, miljöförvaltningen och enheten 
etniska relationer som är en del av utbildningsförvaltningen. Att jag intervjuat så 
många från just stadsbyggnadskontoret beror främst på att den förvaltningen 
vanligtvis har störst inflytande över utvecklingsprojekt som detta. Jag anser därför 
inte att det utgör en störande snedfördelning utan kan snarare bidra till en mer 
verklighetstrogen bild.  

1.4 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen består, utöver detta inledande kapitel, av tre delar. I kapitel två 
introduceras de teoretiska utgångspunkterna som sedan används för att analysera 
det empiriska materialet. I den teoretiska delen presenteras först sex övergripande 
teman som är vanligt förekommande i försök att definiera social hållbarhet. Efter 
det introduceras ett teoretisk perspektiv på begreppets ”karaktär”. Om social 
hållbarhet ska uppfattas som ett mål, ett tillstånd att uppnå, eller olika medel. 
Teoridelens tudelning går sedan igen i analysen.  

Kapitel tre inleds med en kort beskrivning av undersökningens kontext och 
övergår sedan i att presentera och analysera det empiriska materialet. I det 
avslutande kapitlet knyts uppsatsens delar ihop och diskuteras. Här läggs även 
förslag på fortsatt forskning fram.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna säga någonting om vad social hållbarhet innebär i Malmö har jag för 
avsikt att i detta avsnitt redogöra för hur begreppet behandlas i litteraturen. Det 
finns relativt lite litteratur om social hållbarhet och de flesta försök till att 
definiera begreppet fokuserar på de centrala teman som ryms i begreppet, medan 
få ger sig på att göra en mer generell definition (Colantino 2007:5). Emma 
Partridge har sammanfattat innebörden av social hållbarhet i sex stycken teman 
som hon menar återkommer i forskning på området (Partridge 2005:7) Jag 
kommer att utgå från denna tematisering för att bena ut teorin. För att få en 
djupare förståelse av begreppet har jag utöver Partridges resonemang även 
studerat litteratur av Polèse & Stren, Koning och McKenzie.  

2.1 Sex teman 

En vanlig föreställning är att det är svårt att finna en definition av begreppet men 
Partridge menar att det är nödvändigt att göra närmanden mot en tydlig definition 
för att kunna guida strategier för att uppnå social hållbarhet och för att undvika att 
begreppet används felaktigt (2005:7). Partridge har identifierat sex teman som 
ofta förekommer i olika ansatser till att definiera begreppet social hållbarhet. 
Dessa är livskvalitet, (social) rättvisa, inkludering, tillgänglighet, framtidsfokus 
och deltagandeprocesser (Partridge 2005:7ff). Tematiseringen har, enligt min 
mening, många fördelar och är relevant för att förstå social hållbarhet. Jag menar 
att den utgör ett användbart verktyg för att få en överblick av teorin. Det tål att 
påpekas att områdena inte på något vis är separata från varandra, tvärt om har de 
många skärningspunkter och bygger på varandra i många avseenden.   
 
Livskvalitet omnämns som en viktig del av social hållbarhet. Det finns ett värde i 
att ha temat som ett kriterium även om det är svårt att definiera eftersom det 
nödvändigtvis är en subjektiv aspekt. När man talar om livskvalitet är det viktigt 
att man syftar till de förbättringar som kan göras för missgynnade grupper. En 
strävan efter att höja livskvaliteten för människor utan att samtidigt ha principen 
om rättvisa i bakhuvudet är inte förenligt med social hållbarhet. Höjd livskvalitet 
kan inte anses vara en del av det socialt hållbara om det sker på någon svagare 
eller framtida generationers bekostnad (Partridge 2005:9).  
 
En ofta förekommande uppfattning är att (social) rättvisa bör vara den ledande 
principen när man arbetar mot social hållbarhet. Ett samhälle där stora orättvisor 
och skarpa sociala skiljelinjer förekommer ligger i riskzonen för konflikter och 
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instabilitet. Därför måste social orättvisa ses som ett stort hinder för att uppnå 
social hållbarhet (Partridge 2005:10, Polèse & Stren 2000:16, Koning 2001:9).  
 
Att inkludera och integrera missgynnade grupper i det ekonomiska, sociala och 
politiska livet är en utmaning som måste antas och bemästras på vägen mot social 
hållbarhet. Man måste arbeta för att minska den sociala exkludering. Man ska se 
till så att fattigdom och medföljande sociala problem inte leder till att man blir 
exkluderad, fysisk och socialt, från en mängd positiva värden. Det kan handla om 
att se till så att tillgången till offentlig service, transport och arbete är rättvis 
(Partridge 2005:10, Polèse & Stren 2000:16, Koning 2001:9). 
 
Tillgängligheten till bland annat utbildning, transport, boende, rekreation och 
möjligheten till deltagande i sociala, kulturella och politiska strukturer och 
processer ska vara rättvis. Det är således viktigt att arbeta för att öka 
tillgängligheten till detta för socialt exkluderade grupper inom ett samhälle 
(Partridge 2005:10, McKenzie 2004:12).  
 
Social hållbarhet kräver att man anlägger ett framtidsfokus. Att man etablerar 
strukturer och processer som kan leda till att rättvisan håller över tid. Man måste 
skapa förutsättningar för ett rättvist samhälle för nuvarande och framtida 
generationer (Partridge 2005:8ff, McKenzie 2004:12). I detta tematiska område 
blir idén om ”hållbarhet” tydlig. För att kunna tala om att någonting är socialt 
hållbart är det inte tillräckligt att skapa ett socialt rättvist samhälle idag. Nutida 
likväl som framtida generationer måste beaktas, tanken som är så central i Vår 
gemensamma framtid är tydlig här.  
 
Deltagandeprocesser lyfts fram som en aspekt av social hållbarhet. När man 
arbetar mot social hållbarhet är det nödvändigt att ha ett brett 
medborgarengagemang. Utöver ett brett valdeltagande krävs att medborgarna är 
aktiva på andra politiska plan, i synnerhet på det lokala. Om man lyckas med att 
engagera medborgarna kan det bli lättare att identifiera vilka problemområden 
man bör arbeta med och bilden av vilka mål man bör ha i sikte kan bli tydligare 
(Partridge 2005:11, McKenzie 2004:12). Då samtliga ovanstående teman rör 
medborgarna i ett samhälle är det inte svårt att se att det finns en fördel med att 
blanda in de berörda i processen. Det kan vara svårt för en ledning att veta vilka 
problem medborgarna upplever som viktigast att adressera.  
 
Det blir tydligt att det inte är lätt att säga så mycket om dessa olika teman om man 
inte sätter in dem i en kontext. De fungerar mer som en översiktskarta för att jag 
ska veta vad det är jag ska leta efter då jag intervjuat tjänstemännen i Malmö. 
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2.2 Mål eller medel? 

 
Jag kommer nu att ta mig an ett annat teoretiskt perspektiv på social hållbarhet. 
Fokus skiftar från begreppets innehåll till dess karaktär. En vanligt 
förekommande uppfattning är att begreppet har en karaktär av både mål och 
medel. Att social hållbarhet är både ett tillstånd inom samhällen och en process 
som kan frambringa det tillståndet (McKenzie 2004:12f).  

Det är viktigt att påpeka att hållbar utveckling inte bör ses som ett statiskt 
tillstånd (Jörgensen 2004:27). Världen är en föränderlig plats och man måste vara 
beredd på att det som ses som hållbart ena dagen kan ändras till nästa.  

 
Det faktum att det ständigt sker förändringar i omvärlden innebär 
att man parallellt måste göra justeringar vad gäller mål och medel 
för att uppnå en hållbar utveckling. (Jörgensen 2004:27)  

 
Så även om man ska se social hållbarhet som ett tillstånd man ska sträva efter att 
uppnå är det viktigt att hålla i åtanke att tillståndet inte är statiskt.  

Jag menar att det är intressant att undersöka begreppet ur detta teoretiska 
perspektiv då det är troligt att sättet man ser på begreppets karaktär kan få 
konsekvenser för hur man använder det. 
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3 Social hållbarhet i Malmö 

Kapitlet är indelat i tre olika avsnitt. I den första delen presenteras 
undersökningens kontext. Sedan följer två avsnitt där intervjuerna presenteras och 
analyseras utifrån de teoretiska perspektiven.  

3.1 Norra Sorgenfri 

Innan jag börjar redovisa och analysera mitt material vill jag sätta in det i sitt 
sammanhang. Eftersom begreppet social hållbarhet anses vara kontextberoende 
menar jag att det är viktigt för förståelsen av analysen att ge en överblick av den 
aktuella kontexten. 

Malmö stad har under de senaste åren arbetat med, och fått uppmärksamhet 
för, en rad projekt inom stadsutveckling där den ekologiska hållbarhetstanken 
varit central. Bo01 och Västra Hamnen är de kanske mest kända exemplen på 
detta. Nu har turen kommit till Norra Sorgenfri och då vill man lägga fokus på den 
sociala dimensionen. 

 
Malmö är idag nationellt och även internationellt känt för projekt 
inom ekologiskt hållbar stad och byggande. Norra Sorgenfri kan bli 
det område där Malmö inför framtiden etablerar sig som ledande 
inom socialt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Detta skulle 
kunna väcka stort intresse för Malmö som stad och för Norra 
Sorgenfri som område, både för malmöbor och besökare. (Vision 
Norra Sorgenfri 2006:18)  
 

Norra Sorgenfri har ett strategiskt viktigt läge i Malmö. Det är i dagsläget ett 
ganska öde industriområde som utgör en barriär mellan centrum och de östra 
delarna av staden. Norra Sorgenfri kan bli en förlängning av innerstaden, och en 
koppling mellan öst och väst (Vision Norra Sorgenfri 2006:5). Den sociala delen 
av hållbar utveckling har i tidigare projekt inte varit lika centrala som i projektet 
med att utveckla Norra Sorgenfri. I visionsdokumentet för projektet påpekas att: 
 

En förutsättning har varit att de tre hållbarhetsmålen; ekonomiska, 
ekologiska och sociala, skall finnas med som en naturlig 
utgångspunkt. (Vision Norra Sorgenfri 2006:4)  

 
Att man nu vill satsa på social hållbarhet kan sättas i samband med ett av stadens 
största problem. Omkring 30 % av stadens invånare bor i områden som ”i negativ 
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mening präglas av social och etnisk segregation” (Malmös översiktsplan 
2000:21). Denna segregation är i många avseenden påtvingad, personer med små 
resurser blir förvisade till bostadsområden som har kommit att anses vara 
oattraktiva. Detta leder till en förstärkt känsla av ”vi och dom” som i längden kan 
leda till ökade sociala spänningar med ökat våld och kriminalitet som resultat. Att 
bekämpa segregeringen ses därför som en ödesfråga för stadens framtid (Malmös 
översiktsplan 2000:20f).  

Man har inom Malmö stad en bild av vilka problem man har att tampas med 
och har konstaterat att man ska arbeta under begreppet social hållbarhet. Men vad 
säger man om begreppet? Efter en genomgång av visionsdokument och 
planprogram för projektet är det tydligt att det saknas en klar definition inom 
Malmö stad. Man försöker ge en bild av begreppet men förvirrar genom att lägga 
olika, och otydliga, saker i det. I visionsdokumentet är de sociala delarna: 
gränsöverskridande mötesplatser och uppmuntra lokalt engagemang. I 
skärningspunkten mellan socialt, ekonomiskt och ekologiskt återfinns: trygg stad 
och sammanlänkade och attraktiva stråk. (Vision Norra Sorgenfri 2006:5) I 
planprogrammet är de sociala delarna: fler bostäder, tryggare stad, attraktiva 
mötesplatser, mer blandade områden, ökad delaktighet, högre förvärvsfrekvens, 
hälsosam miljö, kultur och idrott för möten och gemenskap (Norra Sorgenfri, 
planprogram – samrådsförslag 2008:4). Plandokumenten för Norra Sorgenfri  ger 
alltså ingen tydlig bild av vad social hållbarhet innebär. Vilken bild har då de 
enskilda tjänstemännen av begreppet?  

 

3.2 Vad social hållbarhet innebär i Malmö 

Inte helt oväntat använder man sig inte direkt av de sex teman som den teoretiska 
genomgången gav när man pratar om social hållbarhet i Malmö. Då jag analyserat 
intervjuerna har jag identifierat två tendenser som genomgående var centrala i 
intervjupersonernas funderingar kring social hållbarhet. Social hållbarhet verkar 
framför allt handla om ”möten” och ”den blandade staden”. Nedan kommer jag att 
lyfta fram de två tendenserna samt göra kopplingar till teorin. Hur kan man, med 
de teoretiska utgångspunkterna i bakhuvudet, förstå möten och den blandade 
staden som någonting socialt hållbart? Fokus kommer även att läggas på hur man 
resonerar kring framtidsfokuset. Jag menar att det är viktigt att ta upp detta tema 
och behandla det för sig eftersom det är framtidsfokuset som är avgörande för hela 
hållbarhets-agendan. Det ska vara hållbart, alltså sträcka sig in i framtiden och 
inte enbart utgöra någonting här och nu.  

Varken livskvalitet eller deltagandeprocesser kommer att lyftas fram då dessa 
teman inte hade en central roll i intervjuerna. Detta innebär inte att jag direkt 
avskriver dessa teman som irrelevanta för den sociala hållbarheten i Malmö. Men 
för att hålla mig till uppsatsen syfte vill jag inte sväva ut för mycket och göra 
alltför långtgående tolkningar av intervjuerna. Meningen är att undersöka 
begreppet som det behandlas av mina intervjupersoner.  
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3.2.1 Möten  

Gemensamt för samtliga intervjupersoner var att man nämnde ”möten” som en 
central del för projektets sociala hållbarhet. En tjänsteman förklarade varför på 
följande sätt 

 
Hela projektet Norra Sorgenfri fokuserar mycket på social 
hållbarhet eftersom det är ett område som ligger mellan centrum 
och de östra delarna. Malmö är ju väldigt segregerat och det är en 
mer utsatt social situation i de östra delarna. [...] Tanken är att 
Norra Sorgenfri ska kunna bli en länk mellan de här två delarna så 
att [...] det blir en mötespunkt för folk från hela Malmö. [...] För det 
är just så, i alla fall är det min övertygelse, att det är så man når 
social hållbarhet – genom att folk möts. Och att olika människor 
med olika bakgrund och värderingar och så vidare har en anledning 
att komma till en och samma plats.  
 

Man har två centrala åtgärder i åtanke när det gäller hur man ska möjliggöra dessa 
möten. Dels genom att skapa offentliga platser som ”är till för alla”. Dels genom 
att med fysisk planering ”jämka ihop staden”. Man vill skapa ”ett flöde genom 
staden” genom att tillhandahålla ”bättre kollektivtrafiklösningar, gång- och 
cykelvägar, och stråk som binder ihop olika områden, väster och öster, norr och 
söder”.  

Det man tänker sig är inte enbart att alla rent praktiskt ska ha tillgång till det 
offentliga rummet utan att det ska vara utformat så att det lockar till sig en 
blandning av människor.  
 

Det offentliga rummet måste verkligen fungera för alla, det kan man 
aldrig stänga av. Och inte enbart då att det är lagligt tillgängligt 
utan vi försöker på olika sätt, till exempel att fastigheter ska bidra 
med sittmöjligheter mot gatorna, att försöka locka människor till att 
uppehålla sig i stadsrummet. 

 
Stadens fysiska planering ska alltså försöka locka människor till att uppehålla sig 
mer i det offentliga rummet. En del av de lösningar man pratar om är till synes 
enkla, som att det ska finnas sittmöjligheter längs med gatorna, men tanken är att 
det ska leda till att människor ges möjlighet att mötas. Detta menar man är väldigt 
viktigt för det socialt hållbara. Detta kan kopplas till teorin genom att säga att det 
handlar om att göra stadens offentliga rum tillgängligt för alla. Något som i 
förlängningen kan antas leda till att stadens invånare blir mer bekanta med 
varandra och således har en inkludering/integrering skett. Det handlar inte bara 
om att möta sina grannar och sitta ner på gatan och prata, utan det ska vara olika 
slags människor som möts. 
  

En socialt hållbar stad [...] tror jag är en stad där olika slags 
människor möts, ofta och mycket. För just genom att man möts 
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konfronteras man med det som är annorlunda, det okända, det som 
inte är som man själv och då blir man också mer tolerant. 

 
Det är alltså det toleranta samhället man vill åt. Man verkar ha en tro på att möten 
kan leda till en större tolerans mellan olika människor i samhället. Det handlar om 
att försöka göra de sociala skiljelinjerna mindre tydliga, något som i teorin sågs 
som centralt för den sociala rättvisan (Partridge 2005:10, Polèse & Stren 2000:16, 
Koning 2001:9)  

Ett av de teman som behandlades under intervjuerna var vad som måste göras 
för att Malmö ska kunna bli en socialt hållbar stad. En tjänsteman menade, och 
denna inställning var det flera som delade, att:   

 
Då måste man ta tag i att jämka ihop staden, både fysiskt och 
socialt. Att försöka överbrygga de barriärer som finns och inte 
bygga nya. Att försöka överbrygga de fysiska barriärerna är viktigt. 
De största trafikbarriärerna finns i östra Malmö, till exempel Inre 
Ringvägen, Kontinentalbanan och Nobelvägen.  

 
Detta förstår jag som ett led i att försöka integrera ytterområdena, att få de som 
bor i stadens utkanter att känna sig mer som en del av staden. Även dessa åtgärder 
menar jag att man kan förstå som ett led i att göra staden mer tillgänglig och att 
man på det sättet inkluderar människor som tidigare stått utanför. Att man, genom 
den fysiska planeringen, skapar förutsättningar för människor med olika bakgrund 
att mötas. ”Man borde skapa anledning för folk att röra sig på ett annat sätt, mer 
på tvärs i staden. Det är viktigt att man ser till att man möts även till vardags” 

3.2.2 Den blandade staden  

I Malmö lägger man även stor vikt vid att få vad man kallar en ”blandad stad”. En 
vanligt förekommande inställning hos de intervjuade var att man ska se till att det 
kommer att finnas olika upplåtelseformer i Norra Sorgenfri. Många ansåg att det 
skulle kunna leda till, eller i alla fall öka chanserna för, att området får en blandad 
befolkning.  

 
Man kan planera områden så att det finns olika upplåtelseformer. 
Att det finns både hus och lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. 
Genom det kan man locka olika målgrupper. 

 
Kopplat till teorin skulle man här kunna säga att det handlar om att göra området 
tillgängligt för dem som är svagare, de som kanske inte har de allra starkaste 
ekonomiska förutsättningarna. Att öppna upp och möjliggöra en inkludering för 
dessa grupper i området. Men det handlar även om att se till så att man gör plats 
för människor i olika skeden i livet. 

 
Alla människor, stora som små, gamla som unga, ska kunna leva i 
staden. Att det finns förutsättningar för att de ska kunna vara 
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där.[...] Vi ska få hyresrätter, vi ska få bostadsrätter, vi ska få LSS-
bostäder för handikappade, vi ska få skolor som får ta plats, vi får 
förskolor, vi får grönytor, vi får ett levande centrum så att även det 
kommersiella får förutsättningar.  
 

Här är det tydligt att det handlar om att göra staden tillgänglig för så många som 
möjligt. För att det ska bli så menar den intervjuade tjänstemannen att vissa 
verksamheter måste finnas. Finns det till exempel inte skolor eller dagis är 
området inte tillgängligt för barnfamiljer.  

När man talar om den blandade staden talar man även om vikten av att det blir 
en blandning av bostäder, service och verksamheter i området. Dels för att se till 
så att ”det inte blir ett område som avfolkas till exempel på kvällar”. Blir området 
öde på kvällar och nätter kan det upplevas som otryggt och motverka det socialt 
hållbara. Dels för att det då kan bli ”ett område där många kan känna sig hemma, 
antingen som besökare dagtid eller kvällstid till olika verksamheter, eller som 
boende”.  Det man vill planera för är att området är tillgängligt för så många som 
möjligt. Att man ska kunna känna sig hemma i området, att man ska kunna känna 
att det är en del av ”min stad”, även om man inte bor där. Det ligger en 
inkluderingsaspekt bakom detta resonemang. Kanske att man även här kan säga 
att det i slutändan handlar om social rättvisa.  

En av de intervjuade reflekterade över bakgrunden till varför man inte möts i 
Malmö idag. Varför vissa grupper inte har samma tillgång till staden och många 
av de positiva värden, som till exempel ett arbete, det kan medföra.  

 
Ett av de stora problemen man har [...] är just hur man ser på 
kompetensen hos folk som inte hör till normen. Det drabbar i väldigt 
stor utsträckning invandrare, men även andra. Man har ett 
fruktansvärt normbildande tänkande, som gör att de som inte passar 
in i den bilden verkligen blir utanför. [...] [M]an behöver värdera 
saker på ett annat sätt. Ha en värdering baserad på vad folk faktiskt 
kan och vill och inte vad det står på ett papper. Som du vet har vi 
taxichaufförer som inte borde vara det och folk som sitter hemma 
arbetslösa som absolut inte borde vara det. [...] Detta är en del i 
segregeringsproblematiken som finns i Malmö. Ett stort problem 
som skapar fysiska barriärer som följd av att man inte har möjlighet 
att välja.  

 
Jag menar att det tjänstemannen talar om är social orättvisa. Att vissa människors 
kvaliteter inte bedöms vara värda lika mycket som andras resulterar i en social 
och spatial segregering. Dessa grupper blir uteslutna från samhället. Sättet man 
idag värderar kompetenser motverkar således den sociala hållbarheten. 
Tjänstemannen vill bringa uppmärksamhet till segregationsproblematikens rötter. 
Det handlar inte enbart om att bygga bostäder som människor med olika 
socioekonomiska förutsättningar har råd med, det handlar om att förändra 
människors attityder till det som är annorlunda.  
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Just det senaste citatet relaterar väldigt tydligt till temat om social rättvisa. Jag 
menar att man kan förstå alla de åtgärder som nämnts under ”möten” och ”den 
blandade staden” som ett led i att försöka planera för att minska den sociala 
orättvisan i Malmö. Det man ser, det som blir tydligt, är att man i Malmö arbetar 
för att inkludera och göra staden tillgänglig för alla. Jag menar att dessa åtgärder i 
längden, om de lyckas, leder till en större social rättvisa och därför är det detta 
som är den huvudsakliga innebörden av social hållbarhet i Malmö. 

3.2.3 Framtidsfokus 

Social hållbarhet innebär per definition någonting som sträcker sig över tid. Har 
man inte en uttalad framtidsfokus går tanken om hållbarhet bort, det ligger 
inbäddat i begreppet. (Partridge 2005:8ff, McKenzie 2004:12) Därför menar jag 
att det är intressant att sålla ut just detta tema och titta på hur det gestaltar sig i 
Malmö. Vad gör man/vilka tankar har man om just hållbarheten?  

När intervjuerna kom in på projektets framtidsfokus, att tänka på att skapa 
förutsättningar för att samhället ska fortsätta vara rättvist även på sikt, visade flera 
av de intervjuade en stor tveksamhet. Jag upplevde att många kände en osäkerhet 
inför den fysiska planeringens möjlighet att påverka vad som händer framöver. 
Flera nämnde gentrifieringsprocessen som en naturlig utveckling de inte har makt 
över.  
 

Det börjar med att det är en yngre, ofta kreativ befolkning, som 
flyttar in och i takt då med att området ökar i popularitet stiger 
priserna och den klicken så att säga flyttar vidare. Jag tycker att det 
är jättesvårt, för samtidigt är det ju någon slags naturlig process 
som är svår att stoppa. [...] Man kan inte planera för allt, det måste 
finnas luckor i planeringen [...] Man måste låta saker och ting 
utvecklas över tid och kanske lämna slutet öppet. 
 

Problemet, det som kanske står i motsats till tanken om det socialt hållbara, är att 
priserna i området stiger allt eftersom området blir mer populärt. En stor del av 
Malmös invånare skulle då av ekonomiska skäl uteslutas från att bo där. Liksom 
många verksamheter, en del som finns i området redan i dagsläget, skulle tvingas 
flytta därifrån. Stadsdelen skulle inte längre vara tillgänglig för alla. Här blir det 
tydligt att det kan vara svårt att planera så att det socialt hållbara verkligen ska 
vara hållbart.  

En genomgående uppfattning var att man kan planera för ett socialt hållbart 
samhälle i viss utsträckning, men att det finns många faktorer planerarna inte kan 
styra över som påverkar resultatet. Marknaden nämndes som en viktig sådan 
faktor, utanför planerarnas kontroll, som kommer att påverka hur framtiden för 
området blir.  

 
I viss mån kommer det att ligga utanför vad vi kan göra. Det är 
svårt att äga den frågan helt och hållet, att kunna säga att vi ska 



 

 14

bygga för alla. Även om ett projekt har den grundtanken, den 
grundfilosofin, kan vi inte styra hur en eventuell kommersiell 
utveckling ser ut i ett sånt område.   

 
Under en av intervjuerna framkom en intressant aspekt av planerarnas möjlighet 
att påverka. Tjänstemannen menade att man bör ha ett tydligt framtidsfokus med i 
planeringen men att man samtidigt måste vara medveten om sina begränsningar. 
Det är många faktorer som planeraren inte kan påverka som i slutändan kommer 
att avgöra utvecklingens sociala hållbarhet.   

 
Man kan planera förutsättningarna för det [social hållbarhet] men 
sen har det så väldigt mycket med socioekonomi att göra, att folk 
har arbete, och det kan man inte göra så mycket åt med planering 
förutom att se till att det finns plats för verksamhet. Och att det finns 
infrastruktur, för man jobbar ju inte nödvändigtvis där man bor 
eller ens i närheten.[...] Planeringen måste veta vad dess uppgifter 
är, för där är vi ofta ute och tror att vi kan frälsa världen nästan. 
Men det kan man inte med samhällsplanering. Man måste veta var 
man har sina begränsningar också. 
 

Det är tydligt att de intervjuade är medvetna om att man måste tackla utmaningen 
från flera håll samtidigt. Det är viktigt att påpeka att det inte räcker enbart med att 
rent fysiskt planera hur en stadsdel ska se ut för att den ska gynna den sociala 
hållbarheten. Men hur tänker man kring de möjligheter att påverka som man 
faktiskt har genom den fysiska planeringen? En aspekt som kom upp där man 
ansåg att man faktiskt kan påverka hållbarheten över tid var valet av aktörer man 
arbetar med. Att blanda in flera små aktörer i projektet istället för ett litet antal 
stora sågs som någonting som bidrar till hållbarheten i projektet.  

 
Vi pratar om små fastigheter i området, tanken är att få in små 
aktörer både vad gäller byggande och förvaltande. För då kanske 
man släpper in aktörer som ett litet byggföretag som vill bygga, 
eller ett kollektiv som vill göra ett eget hus. Det är en 
hållbarhetstanke i det, att man sprider ägande och förvaltande på 
en större del av befolkningen snarare än... alltså så fort man har 
stora volymer, stordriftsbyggande, då har du de stora aktörerna och 
då kommer inte de här små in överhuvudtaget. Och vem äger då 
staden? Vem producerar och äger staden? Så där finns en 
hållbarhetstanke.  
 

Detta är då, enligt intervjupersonens mening, en aspekt som planerarna kan 
påverka och som kan ta projektet in i framtiden. En annan aspekt som nämndes av 
flera av de intervjuade var vikten av att man i projektet redan från start haft en 
bred planeringsprocess. Att olika förvaltningar varit inblandade redan från början 
menar man ska gynna den sociala hållbarheten då risken för att man missar 
viktiga aspekter minskar. 
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Hela ansatsen, att blanda in mycket människor i 
planeringsprocessen tidigt och ha med folk med olika perspektiv och 
erfarenheter tror jag är en förutsättning som gynnar socialt hållbar 
utveckling. Det handlar om att man får in de perspektiv man kanske 
hade missat om man hade haft en mer traditionell 
planeringsprocess. 

 
Jag förstår det som att man menar att man får en mer heltäckande bild av vad det 
är som ska göras då man involverar fler förvaltningar. Då är inte inte så svårt att 
tänka sig att det kan leda till att man kan undvika att missa detaljer som i en mer 
traditionell planeringsprocess inte hade uppmärksammats förrän projektet var en 
bra bit på väg. Det ovanstående citatet handlar alltså om att blanda in olika 
förvaltningar i ett tidigt skede i projektet, något som antas leda till förbättrade 
förutsättningar för projektets hållbarhet.  

3.3 Mål eller medel i Malmö stad 

Ur mitt empiriska material träder en bild av ett begrepp vars huvudsakliga 
innebörd i den givna kontexten är att olika människor möts i en blandad stad. 
Social hållbarhet i Malmö kan utifrån Partridges tematisering främst sägas handla 
om social rättvisa, tillgänglighet och inkludering. Det är dessa aspekter man ska 
möjliggöra för genom att planera för att underlätta för möten i den blandade 
staden. Det verkar som om man inom Malmö stad har haft en bra diskussion kring 
vad det är man ska göra under fanan för social hållbarhet. Man ska planera för 
mötesplatser som är till för alla och se till att staden känns mer sammanhängande. 
Det blev tydligt för mig att man har en tydlig bild av vad man ska göra. Men trots 
att tjänstemännen har samma terminologi och nämner i stort sett samma åtgärder 
upplevde jag att det fanns en påtaglig skillnad i vad de menade att åtgärderna är 
tänkta att resultera i. Det verkar som om att det finns ytterligare en aspekt av 
begreppet att undersöka. Det är nu tid för att gå vidare i analysen och använda det 
andra teoretiska angreppssättet. Ser man social hållbarhet som olika medel, olika 
åtgärder man utför, eller som ett mål, ett tillstånd att uppnå? 

 
Hela hållbarhets-tänket är ganska svårfångat. [...]Speciellt om man 
tänker sig att man ska göra det just utifrån hållbarhet snarare än 
från en hållbarhet som en samling, som en uppsamlad bild av andra 
faktorer. 
 

Ovanstående citat är typiskt för hur de intervjuade resonerade kring begreppets 
karaktär. Jag menar att citatet visar på att tjänstemannen anser att det finns ett 
tillstånd av social hållbarhet som man strävar mot men att det är svårt att säga 
någonting om hur det ser ut. Det är enklare att prata om social hållbarhet som 
olika medel, eller faktorer som intervjupersonen säger.   
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Citatet nedan visar ännu tydligare på att det är just medlen man har arbetat 
med att definiera.  

 
Överhuvudtaget är hållbarhet mer en färdriktning än något klart 
definierbart. Det är mer som en kvalité. [...] [D]å tycker jag att det 
är mer intressant egentligen att definiera vad som skulle kunna leda 
till ökad social hållbarhet. Exemplifiera. [...]Vad skulle man kunna 
göra för att öka den sociala hållbarheten? Hands on, istället för att 
försöka hitta en definition.  

 
Här framkommer det att tjänstemannen inte bara menar att det är svårt att 
definiera hela begreppet utan även att denne menar att det kanske inte är så 
relevant. Detta, ”hands on, istället för att försöka hitta en definition”, är den 
uppfattning jag får av hur man har arbetat med social hållbarhet. Inom projektet 
har man diskuterat olika medel, till exempel blandade upplåtelseformer och små 
aktörer, som man menar ska leda till social hållbarhet. Men överlag fick jag 
känslan av att varje enskild tjänsteman, i linje med teorin, faktiskt tänker sig 
social hållbarhet som både ett mål och ett medel. De ser social hållbarhet som ett 
tillsånd att sträva mot samtidigt som det är en pågående process. Däremot verkar 
det inte ha funnits en gemensam dialog om hur man tänker sig att det socialt 
hållbara tillståndet ser ut. Den uppfattning jag fick från intervjuerna är att man har 
ansett att det är alltför svårt att definiera detta vilket har lett till att man har nöjt 
sig med att bryta ner begreppet och fokusera på vilka konkreta åtgärder man ska 
ta.  

I några få intervjuer fann jag försök, dock inte speciellt tydliga sådana, till att 
säga någonting om social hållbarhet som ett tillstånd. Det närmaste någon kom en 
sådan definition var: 

 
[S]ocial hållbarhet kanske är någonting som inte tär på 
människorna. Någonting där man kan leva sida vid sida även med 
dem som inte är som man själv, och någonting där man får 
möjlighet att upptäcka nya saker som man inte kände till. 
 

Jag menar att det är tydligt att det saknas en gemensam ansträngning mot att nå en 
definition av ett socialt hållbart tillstånd. Man har inte tänkt processen hela vägen 
ut. Hur Norra Sorgenfri skulle se ut om det var socialt hållbart har lämnats öppet 
för var och en att göra till sitt eget. 

3.3.1 Exemplet med boendefrågan 

Partridge menar att det är viktigt att definiera begreppet för att man på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna vägleda strategier som är till för att uppnå social 
hållbarhet (Partridge 2005:7). I Malmö har man fastställt vilka medel man ska 
använda men inte definierat vilket mål de ska leda till. Kan detta få några 
konsekvenser för projektet? Jag menar att det inte är helt omöjligt att det kan 
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medföra problem då man kan tänka sig att samma medel kan anses leda till olika 
mål för olika personer. Då vore det alltså möjligt för individer att inom ett projekt 
arbeta med samma medel, i tron om att det medlet ska leda till det man själv 
menar är målet, men samtidigt jobba åt olika håll. För att försöka visa på vad jag 
menar kommer jag att använda mig av olika uttalande som rör det planerade 
boendet i Norra Sorgenfri.  

Samtliga intervjupersoner nämnde blandade upplåtelseformer som ett medel 
man ska använda för att öka den sociala hållbarheten. Den uppfattning jag fick var 
att det finns två ”läger”, även om alla helst ser att det blir en blandad befolkning i 
Norra Sorgenfri. Det som skiljer de olika lägren åt är huruvida man menar att 
blandningen hos de boende är nödvändig eller ej för projektets sociala hållbarhet. 
Samtliga intervjupersoner påpekar att det kommer att bli svårt att få till det 
blandade boendet, men vissa menar ändå att det är helt nödvändigt för att 
projektet ska vara socialt hållbart. En intervjuperson menade att det blandade 
boendet är: 

 
[...]verkligen pudelns kärna. Den balansgången är oerhört viktig. 
[...] Det är någonting som den tekniska förvaltningen får fundera på 
för det kan inte vara så att man bara gör det i mötesplatser. Nej det 
duger ju inte. 
 

Andra verkar mena att det kan räcka med att blandningen sker genom möten i det 
offentliga rummet för att projektet ska vara socialt hållbart.  

 
Jag tror inte att det är något problem egentligen att man bor åtskilt 
utan problemet är ju om det får konsekvenser som är negativa för 
individen.  

 
Tjänstemannen menar alltså att ett samhälle kan vara socialt hållbart trots att 
boendet är segregerat, givet att detta inte medför några negativa konsekvenser för 
individerna. En annan intervjuperson hade dock en annan åsikt. 
 

Jag har svårt att se att det är segregerat och likvärdigt, det har jag 
faktiskt. För jag tror att om områdena är likvärdiga blir de 
blandade. 
 

Citatet ovan tolkar jag som att segregering alltid är negativt. Intervjupersonen 
anser inte att det är möjligt att ha en boendesegregation och tro att det inte medför 
negativa konsekvenser för individerna. Om områdena skulle vara likvärdiga, om 
det skulle anses lika bra att bo var som helst, skulle de få en blandad befolkning. 

Jag menar att det som speglas i de olika tjänstemännens citat är deras olika 
uppfattningar om vad som är ett socialt hållbart tillstånd. De målar upp olika 
bilder framför sig när de funderar över vad som måste till för att Malmö ska vara 
socialt hållbart. Detta är dock inget som man inom projektet verkar ha 
uppmärksammat. Anledningen kan tänkas vara att man har samma uppfattning om 
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vilka medel man ska använda. Man har ännu inte upptäckt att man kan vara på 
väg mot olika mål.  
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Uppsatsens slutsatser och tankar kring fortsatt 
forskning 

Syftet med uppsatsen har varit att bidra med kunskap om hur begreppet social 
hållbarhet tolkas och används i praktiken. Jag menar att jag har gjort detta och att 
min frågeställning har besvarats löpande genom uppsatsen. Så, vad innebär 
begreppet ”social hållbarhet” i Malmö stads arbete? Jag menar att det genom 
analysen av intervjupersonernas tankar kring social hållbarhet har trätt fram en 
bild av ett begrepp som används då man talar om möten och den blandade staden. 
Med teorin som utgångspunkt gjorde jag tolkningen att begreppet för 
tjänstemännen i Malmö främst innebär social rättvisa, tillgänglighet och 
inkludering. Dessa tre teman, kopplade till den speciella kontext Malmö utgör, är 
den största delen av begreppets innebörd. De övriga teman som Partridge menar 
ofta förekommer i definitioner av social hållbarhet var inte lika tydliga i den bild 
intervjupersonerna förmedlade av begreppet.  

En intressant aspekt som uppdagades under intervjuerna var tveksamheten 
många av tjänstemännen kände inför den fysiska planeringens möjlighet att 
påverka det sociala över tid, det vill säga den sociala hållbarheten. 
Gentrifieringsprocessen sågs av flera som nästintill oundviklig. Detta har fått mig 
att fundera över möjligheten att säga att ett stadsutvecklingsprojekt av detta slag 
ska vara socialt hållbart. Jag menar att det skulle vara intressant att fördjupa sig 
mer i just denna aspekten, men det får bli ett ämne för en annan uppsats.   

Utöver ett rent beskrivande värde av vad man lägger i begreppet i Malmö 
menar jag att upptäckten av att de intervjuade tjänstemännen främst hade 
definierat social hållbarhet som ett medel var den intressantaste. Att de olika 
tjänstemännen hade olika visioner av hur ett socialt hållbart tillstånd ser ut hade 
inte varit lätt att upptäcka på något annat sätt än vid samtalsintervjuer. Detta 
medelfokus har medfört att man talar i samma termer om samma åtgärder men 
ändå ser olika mål framför sig. Det handlar om att de olika tjänstemännen har 
olika uppfattningar om hur ett socialt hållbart tillstånd ser ut. De är på väg åt olika 
håll.  

Det är svårt att spekulera i huruvida en gemensam dialog om det tänkta målet 
hade haft någon inverkan på den enskilde tjänstemannens uppfattning om hur ett 
socialt hållbart tillstånd ser ut. Det är möjligt att det inte hade gjort någon skillnad, 
och det är kanske heller inte det som är det viktiga. Kanske måste man inte inom 
ett projekt ha exakt samma övertygelse, men jag menar att det är viktigt att man 
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vet var man har varandra. Hade en tydlig dialog förts där man försökt definiera 
vilket mål det är man ska sträva efter att nå hade man blivit medvetna om att det 
finns motstridiga uppfattningar inom Malmö stad. Som det är nu menar jag att alla 
är nöjda och glada över att man lyckats bestämma vilka åtgärder man ska ta. Men 
det är inte omöjligt att föreställa sig att man längre fram i processen kommer att 
bli förvånade då man upptäcker att man går mot olika slutmål.  

En del av anledningen till att det finns olika målbilderna kan kanske vara att 
man har olika uppfattningar om vad man har möjlighet att påverka genom 
planering. Jag menar ändå att en dialog kring vilket mål, realistiskt eller ej, man 
ska sträva mot vore önskvärd. Vilka konsekvenser medelfokuseringen kan tänkas 
få längre fram i projektet är svårt att sia om. Kan problem uppstå när Malmö stad 
senare enbart är en aktör som måste samarbeta med många andra? Jag menar att 
det vore intressant att följa upp projektets fortsatta utveckling.  

Det har blivit tydligt för mig att begreppet är starkt kontextberoende. De 
åtgärder man menar ska leda till social hållbarhet i Malmö är i allra högsta grad 
knutna till den aktuella kontexten, främst stadens segregationsproblematik. Jag 
menar att det är viktigt för begreppets framtida status att liknande undersökningar 
bedrivs i andra kontexter. Det är lättare att säga att någonting är, eller ska bli, 
socialt hållbart än att visa på att det verkligen är det. Om man inte har ögonen på 
hur begreppet används menar jag att risken är stor att det urholkas och enbart bli 
av symboliskt värde.  

Det är svårt att generalisera resultatet från min undersökning men man kan 
misstänka att vaga begreppsdefinitioner inte är speciellt för Malmö stad. I den 
governance-era vi entrar är det kanske extra viktigt att kommuner har en klar bild 
av vad de vill göra. Det känns inte främmande att anta att en enad kommun är en 
starkare aktör när man ska samarbeta med andra.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Teman: 

 

Verksamhetsområde 

- Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?  

- På vilket sätt är du inblandad i projektet med att utveckla Norra Sorgenfri? Hur länge 

har du varit inblandad i projektet? /Varit intresserad av social hållbarhet? 

 

Social hållbarhet 

- Vad tänker du på när jag säger social hållbarhet? 

Vilka delar är mest centrala? 

Hur är något som är socialt hållbart? 

 

 

Social hållbarhet i en Malmökontext 

 

- Vad anser du måste göras för att Malmö ska bli en socialt hållbar stad?  

 

- Kan du berätta för mig om vad som ska göras för att Norra Sorgenfri ska bli en socialt 

hållbar stadsdel?  

 

- Social hållbarhet innebär per definition en omtanke om framtiden lika väl som om 

nuet. Kan du berätta för mig om hur denna aspekt behandlas när det gäller Norra 

Sorgenfri? 

 

Governance 

- Vilket aktörer tycker du har/borde ha ansvar för att bidra till den sociala hållbarheten? 

 

- Hur planerar ni samtalen med de andra aktörerna? 

 

- Vilka problem väntar ni er? 


