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Abstract 
 

This study examines how the urban planning office of Norrköping work with social and 

ecological sustainability aspects when planning new residential areas in the city and 

how the social and ecological sustainability are expressed in this planning. In addition 

the study is also trying to answer what impact these sustainability efforts and 

expressions may have on these residential areas and the city at a larger scale. 

 

Interviews with planners and textual analysis of planning documents provide 

information to this study, which were analyzed based on theories of social and 

ecological sustainability. 

 

This study indicates on shortcomings in the use of social and ecological aspects in the 

planning of the new residential areas. Because of reasons, mainly linked to different 

preconditions, the planning office is having a hard time when trying to plan for more 

ecologically and socially sustainable new residential areas. The measures for accessing 

the social problem such as segregation are not enough. When it comes to ecological 

sustainability the planning office often focus on solving local problems, where the 

residential area will be built, such as remediate pollutants, reduce the risk of damage to 

health and customize areas for future challenges.  

 

Finally this study concludes that the current physical planning orientation could lead to 

problematic effects in the future due to the identified non satisfactory about how social 

and ecological sustainability are used and expressed in the planning. 

 

 

Nyckelord:  

Hållbar stadsutveckling, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, bostadsplanering, 
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1. Inledning 

 
Detta kapitel inleds med uppsatsens problemformulering, därefter förtydligas studien 

genom en presentation av syfte, avgränsning samt frågeställningar. Kapitlet avslutas 

med ett kort avsnitt om uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problemformulering 
1.1.1 Hållbarhetsproblematik i byggboom 
Boverket (2015) vittnar om den högsta nivån av nyproducerade bostäder på 24 år. 

Samtidigt berättas det om att flera av de stora nybyggnadsprojekt som sker på senare år 

i många fall inte är tillräckligt anpassade för att klara flera av de utmaningar som vårt 

samhälle har och står inför (Boverket, 2010; Nyström & Tonell, 2012). De nya 

bostadsområdena som byggts tycks inte alltid motsvara det behov som egentligen 

behövs i den bostadsbrist som nu finns. I en situation då bostadsbristen fram för allt är 

mest på påtaglig i de befolkningsgrupperna med lägre ekonomisk status har de nya 

bostäderna i många fall ställt höga ekonomiska krav på inflyttarna. 2000-talets 

nyproduktion har i flera fall resulterat i dyra bostadsrätter och hyresrätter med höga 

hyror. Effekterna av detta blir segregation och en fortsatt svår situation för de 

bostadssökande som inte har tillräcklig ekonomi för att flytta in i dessa nya bostäder. 

Med andra ord skapas eller växer en redan socialt ohållbar situation. 

 

En annan ohållbar situation som vi allt mer blivit varse om är den ekologiska. Den 

människliga inverkan på miljö och klimat framställs ofta som dagens och framtidens 

stora problem. Människans resursförbrukning och utsläpp påverkar miljön och klimat 

både idag och i framtiden. Redan idag kan vi se hur klimatförändringar och 

miljökatastrofer har skett som kan kopplas direkt eller indirekt till mänskliga 

handlingar. Att våra tidigare miljöförstörande aktiviteter redan påverkas oss är inte 

minst uppenbart när de växande städerna får problem att bygga på ödetomter på grund 

av att marken är förorenad av en tidigare industriell verksamhet. Ett annat problem som 

kan tänkas ligga nära i tiden är de höjda havsnivåerna från den globala uppvärmningen. 

Flera havsnära städer planerar och rustar för att klara av höjningen av haven.  
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Under 2000-talet har de miljömedvetna och ekologiska inslagen i retoriken kring 

planering av nya bostadsområden blivit allt vanligare (Hagbert m.fl., 2013). Trots detta 

finns det flera som menar att de miljövänliga åtgärderna ofta har fått stå tillbaka på 

grund av olika skäl. De miljövänliga lösningarna kommer ofta i konflikt med de mest 

ekonomiskt effektiva. Trots kunskap har den ekologiskt hållbara planeringen därför inte 

fått det uttryck som den kanske skulle kunna fått. Än svårare blir det när det ekologiska 

ska planeras tillsammans med social hållbarhet. Områden som under 2000-talet fått en 

tydlig miljömedveten prägel har ofta blivit områden med dyrare lägenheten som inte 

tillåter en blandning av människor från olika socioekonomiska förhållanden.  

 

1.1.2 Norrköping – en stad i förändring med ett arv 
Norrköping är en gammal stad med en lång historia belägen på östkusten vid Motala 

ströms utlopp i Bråviken. Mest känt är kanske staden för sin historia som industristad, 

där bland annat produktion av textilier, papper och snus varit stor. Under 1800-talet var 

Norrköping en av de allra viktigaste och största städerna i Sverige, något som dock 

förändrades under det kommande seklet. Så som för flera andra svenska industristäder 

innebar 1900-talets sista decennier en nedgång och utflyttning inom 

tillverkningsindustrin. För Norrköping innebar detta en längre tid av kraftigt sjunkande 

antal arbetsplatser och tider av negativ befolkningsförändring.  

 

Sedan millenniumskiftet har staden börjat genomgå förändringar. En större förändring 

är staden allt mer börjat räknas som en del av den fjärde storstadsregion som 

Norrköping bildar med den östgötska rivalstaden Linköping. Tillsammans har dessa 

städer på senare tid allt mer lagt fokus på samarbete för en gemenensam framgång. 

Förutom en tydligare regional bildning har Norrköping på egenhand genomgått en 

tydlig identitetsförändring. Precis som exempelvis Malmö har en förändring skett från 

att vara industristaden till att bli kunskapsstaden (Anderson, 2014; Norrköpings 

kommun, 2011). 1997 startades Campus Norrköping upp i några av de gamla 

industriernas lokaler (Linköpings universitet, 2014), ett campus tillhörande Linköpings 

universitet där nu cirka 5000 studenter studerar (Norrköpings kommun, 2011). Tanken 

är att universitetet ska bli en del i en förändring där Norrköping istället inriktar sig på att 
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bli en kreativ stad med ett fokus på kunskap snarare än handkraft. Universitetet är ett av 

de exempel där Norrköping och Linköping delar en framtid tillsammans.  

Denna fjärde storstadsregion har nu under en längre tid även fokuserat och planerat för 

den framtida utbyggnaden av järnvägssträckan Ostlänken. Denna framtida bana för 

höghastighetståg kommer att förkorta det tidsmässiga avståndet till Stockholm pålitligt 

men även avståndet mellan Norrköping och Linköping nästan halveras. De förkortade 

avstånden möjliggör för större in- och utpendling vilket kommunerna vill ta vara på. 

Det har varit svårt att undgå hur Ostlänken har präglat allt från bostadsplaneringen till 

diskussioner om den framtida arbetsmarknaden.  

 

Samtidigt som Norrköping genomgår en identitetsförändring och rustar för ännu fler 

framtida förändringar så har vissa positiva trender börjat visa sig. Norrköping har på 

senare år börjat växa både vad det gäller invånarantal och näringslivsmässigt 

(Norrköpings kommun, 2015a). Att Norrköping i stort börjat hämta sig efter en 

nedgångsperiod och nu blivit allt mer attraktivt kanske fram för allt märks då staden 

drabbats av den bostadsbrist (Norrköpings kommun, 2014a) som sedan flera år tillbaka 

finns i många andra större städer i Sverige. 

 

Vid årsskiftet 2014-2015 bodde cirka 135 000 personer i Norrköpings kommun 

(Norrköpings kommun, 2015a). Befolkningstillväxten har sedan millennieskiftet vänt en 

negativ trend och sedan 2001 har kommunen haft en positiv befolkningsförändring. De 

tre åren, 2012-2014, ökade befolkningen med mer än 1500 invånare per år. Trots en 

ständig befolkningstillväxt har dock byggandet av nya boenden varit mycket låg i 

kommunen under en lång tid. Sedan mitten av 1990-talet till 2014 har antalet bostäder 

bara växt med i genomsnitt 160 lägenheter per år. År 2014, då befolkningen ökade med 

1534 personer, blev endast 149 lägenheter klara i kommunen. Det är därför inte konstigt 

att efterfrågan på nya bostäder höjts. Efter denna period av påtagligt lågt 

bostadsbyggande verkar dock trenden vända kraftigt. I stadsbyggnadskontorets egen 

informationstidning, Nya Norrköping, beskriver stadsbyggnadsdirektören, Hans 

Revenhorn, att en kombination av efterfrågan men också viljan från byggaktörer ligger 

bakom en markant ökning av planerade och pågående byggnationer av nya bostäder och 

bostadsområden (Norrköpings kommun, 2015b). Redan tidigt in på året 2015 var upp 



	   4	  

mot 1100 nya lägenheter under produktion (Norrköpings kommun, 2015a). Det är alltså 

ett välbehövligt trendbrott som nu sker. Prognosen för befolkningstillväxten pekar på en 

fortsatt stadig höjning av invånarantalet i kommunen (Norrköpings kommun, 2015a). 

 

När nu Norrköping planerar och bygger som aldrig förr kan frågor väckas angående hur 

hållbart det byggs i staden. Norrköping har och kan få ännu fler utmaningar kopplat till 

sociala problem samt miljö och klimat. Trots olika trendbrott har kommunen även 

indikerat för hur sociala problem växer i staden (Norrköpings kommun, 2014a). En rad 

problem ökar, däribland fattigdom, skuldsättningar, bostadsbrist, hemlöshet samt etnisk- 

och ekonomisk segregation. Inom vissa variabler inom ekonomisk- och social ohälsa 

ligger Norrköping jämförelsevis, i svenska mått, mycket dåligt till. Framför allt är 

nivåerna för hyresskulder och personer som ligger nära avhysning i nationella 

jämförelser mycket hög.  

 

Norrköpings geografiska läge vid havet och med Motala ström rinnande rakt genom 

samt den industriella historian innebär sannolikt också en utmaning (Norrköpings 

kommun, 2012b). Höjningar av vattennivåer, större vattenflöden och exploatering vid 

industripåverkade marker kommer sannolikt att kräva omställningar och åtgärder. 

Norrköpings arv från en annan tid tycks alltså fortfarande kunna påverka dagens sociala 

och ekologiska hälsa och till detta verkar nya utmaningar kunna uppstå.   

 

Ett viktigt instrument för att klara dessa framtida utmaningar är planering (Nyström & 

Tonell, 2012). Genom ett tydligt inflytande av hållbarhetsaspekterna kan 

bostadsområden vara anpassade för att förenkla såväl sociala som ekologiska 

utmaningar. När Norrköping nu går in i sin största bygg-bom på många år finns här ett 

intresse i att se om kommunen samtidigt tar tillfället och ansvaret, att genom 

planeringen av de nya bostadsområdena, även förbättra och förebygga de nuvarande 

eller kommande sociala och ekologiska problemen.    
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Norrköpings kommun arbetar med social 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet vid planeringen av nya bostadsområden i staden 

samt hur social hållbarhet och ekologisk hållbarhet får ge uttryck i denna planering. 

Förutom att undersöka hur arbetet med dessa hållbarhetsaspekter sker syftar studien 

även till att utreda vilken framtid de nya bostadsområdena och staden i stort kan 

förväntas få med de ageranden och inriktningar som styr planeringen.   

 

1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen är avgränsad till att studera hur Norrköpings kommuns fysiska 

planeringsinstitution arbetar med social hållbarhet och ekologisk hållbarhet vid 

nybyggnation i staden. Ett extra fokus kommer att läggas på två bostadsområden som är 

i planerings- eller byggnadsfas vilka kommer fungera som fallstudieobjekt. De två olika 

bostadsområdena har olika förutsättningar, egenskaper och geografiska lägen. Genom 

en något djupare studie av planeringsprocessen och planeringsdokumenten för dessa två 

bostadsområden ska en viss fördjupning av kommunens arbete vid samtidens 

bostadsplanering delges. 

 

1.4 Frågeställningar 
 
Studiens frågeställning är konstruerad genom en övergripande fråga med tre inriktande 

frågor. Genom att besvara de tre inriktandefrågorna kommer den breda övergripande 

frågan kunna besvaras inom ramarna för vad syftet strävar efter. Frågeställningarna 

följer nedan: 

 

Övergripande fråga: 

•   För vilken social- och ekologisk utveckling planeras Norrköpings nya 

bostadsområden? 
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Inriktande frågor: 

•   Hur arbetar Norrköpings kommun med social hållbarhet och ekologisk 

hållbarhet vid planeringen av nya bostadsområden? 

•   Hur får social hållbarhet och ekologisk hållbarhet ge uttryck i Norrköpings 

kommuns planering av nya bostadsområden? 

•   Vilka resultat skulle dessa hållbarhetsarbeten och uttryck kunna få för 

bostadsområden och staden i stort? 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad genom en uppdelning i 8 kapitel. Det kommande avsnittet 

(avsnitt 2) är ett teoretiskt avsnitt där de teoretiska begreppen beskrivs. Därefter 

kommer avsnitt 3 där metod och material för studien presenteras. I avsnitt 4 beskrivs 

generellt hur den svenska kommunala planeringen fungerar samt en kortare redogörelse 

tidigare forskningen inom uppsatsens område. I det efterföljande avsnitt 5 ges en kortare 

bakgrund till de nya bostadsområden i Norrköping som fungerar som fördjupande 

studieobjekt i denna studie. Avsnitt 6, Resultat & Analys, består av en presentation och 

analys av studiens utvalda och bearbetade material. I avsnitt 7 sammanfattas studien 

genom diskussion och slutsatser. Sista avsnittet, avsnitt 8, innehåller endast referenser. 
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2. Teori  
 

I detta kapitel presenteras de valda teoretiska begreppen som studien ska analyseras 

utifrån. Uppsatsens teoretiska ramverk är uppbyggt av begreppen social hållbarhet och 

det som benämns ekologisk hållbarhet eller ibland miljömässig hållbarhet. Kapitlet 

börjar med att presentera begreppens ursprung för att sedan gå över till en tydlig 

definiering av respektive hållbarhetsbegrepp.  

 

2.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbarhet kom att uppmärksammas i samband med Brundtlandrapporten 

som på uppdrag av FN kom ut 1987 (Pandis Iverot & Brandt, 2011). Rapporten som 

uppmärksammade hur människans levnadsvanor påverkade planeten negativt gav 

upphov till en debatt som utmynnade i en gemensam överenskommelse mellan 

länderna. Vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 antogs vad som fick namnet Agenda 21, 

ett dokument som innehöll nödvändiga åtgärder för att säkerställa att människans 

påverkan på miljö och klimat skulle minska (Pandis Iverot & Brandt, 2011; Nyström & 

Tonell, 2012). Insatserna skulle stoppa den ökade påfrestningen på jordens klimat och 

ekosystem. Genom ett arbete på flera nivåer och områden skulle en hållbar utveckling 

uppnås, en ekonomisk utveckling som skulle ta hänsyn till miljön och på så sätt inte 

äventyra framtida generationers levnadsvillkor.  

 

Definitionen av hållbar utveckling har dock alltid varit ganska ospecifik och dess breda 

betydelse och påverkan på flera olika intressenter kan lätt leda till tolkningar som direkt 

står i konflikt med varandra (Nyström & Tonell, 2012). Med tiden har dock begreppet 

utvecklats och konkretiserats till att ofta få en beskrivning som ett begrepp bestående av 

tre pelare (Gregory m.fl., 2009). De tre hållbarhetspelarna är den ekonomiska, den 

sociala och den ekologiska. De tre aspekterna är väl integrerade i varandra men bygger 

samtidigt på helt skilda teorier (Gustavsson & Elander, 2013). Även om det ideligen 

kan framstå som om de tre begreppen är i en slags harmoni så uppkommer ofta 

situationer där de kan ställas mot varandra och därför är det många hållbara åtgärder 

som sällan medför en win-win situation (Gregory m.fl., 2009). Ekonomi och effektiva 
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tekniska lösningar har länge varit en dominerande faktor vid planeringen av städer 

(Nyström & Tonell, 2012) samtidigt som andra hållbarhetsaspekter i planeringen har 

fått stå tillbaka på grund av att städerna har en självfallen tillväxtorientering (Boström, 

2015). Det är denna obalans och prioritering av ekonomi som ligger bakom att bara två 

av de tre hållbarhetsaspekterna berörs i detta arbete. Att fokus läggs på social och 

ekologisk hållbarhet och inte ekonomisk hållbarhet har att göra med indikationer på att 

dessa generellt sett varit mindre dominerande i stadsplanering. När nu Norrköping växer 

ekonomiskt och befolkningsmässigt är det därmed av intresse att studera ifall den 

ekologiska och sociala hållbara utveckling får utrymme. Det tredimensionella begreppet 

bryts upp för att sätta extra fokus på det som annars kanske får mindre utrymme. 

Ekonomi kommer dock att ständigt återkomma i detta arbete.     

 

2.2 Social hållbarhet 
Begreppet social hållbarhet beskrivs ofta som mycket svårdefinierat och komplext 

(Boverket, 2010; Dempsey m.fl., 2011; Gustavsson & Elander, 2013). Detta har gett 

upphov till flera olika tolkningar och definitioner när begreppet ska användas vid olika 

situationer och nivåer. Social hållbarhet kan även ses som ett dynamiskt begrepp, både 

ett tillstånd och en process, vars innebörd kan skifta beroende på vilka sociala mål som 

ska nås (Boverket 2010; Dempsey m.fl., 2011). På en global nivå handlar arbetet med 

social hållbarhet ofta om att förbättra folkhälsa genom att bota sjukdomar, minska 

fattigdom och svält samt göra skola tillgänglig för alla1 (UNDP, u.å.). I en situation på 

en stads- eller bostadsområdesnivå i Sverige är istället insatser för att minska 

boendesegregation och ökad integrering mer vanligt (Boverket 2010). Några 

återkommande teman och nyckelbegreppen inom social hållbarhet handlar i regel om 

jämlikhet, social rättvisa, ett hållbart lokalsamhälle, hälsa, välbefinnande, socialt kapital 

och mänskligt kapital (Gustavsson & Elander, 2013). Hur dessa ska tolkas och 

konkretiseras tycks sedan helt enkelt bero på vilken nivå och situation som hållbarheten 

ska uppnås och genomföras. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 KTH (2015b) beskriver UNDP:s mål som indikatorer på social hållbarhet. 
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I denna uppsats som fokuserar på svensk stadsutveckling blir det därför lämpligt att 

använda sig av definitioner som passar in på just detta. Boverket (2010) beskriver att 

användandet av begreppet social hållbarhet även vid stadsutveckling har tolkats både 

brett och smalt. Med andra ord ges det ett stort utrymme för tolkning även här. Boverket 

(2010) har dock i sin rapport om en socialt hållbar stadsutveckling sammanfattat 

kännetecknen för begreppet. 

 

En socialt hållbar stadsutveckling bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika 

gruppers behov, att förutsättningar för människors möten förbättras och att jämställdhet 

mellan kvinnor och män främjas. Boverket (2010:21) 

 

I denna uppsats kommer dessa tre kännetecken att användas för att beskriva vad social 

hållbarhet är. Det vill säga; en hänsyn till olika gruppers behov, bra förutsättningar för 

människors möten och jämställdhet mellan kvinnor och män. En hänsyn till olika 

gruppers behov kan innebära att den fysiska planeringen tillgodoser olika 

boendeformer, funktioner och miljöer för att olika familjekonstellationer och människor 

med olika intressen, förutsättningar och behov ska kunna få en inbjudande och 

tillgänglig tillvaro. Det innebär att ett område ska planeras så att människor får närhet 

till exempelvis skolor, affärer, platser för fritidsaktiviteter och inte minst en bostad i 

lämplig utformning, upplåtelseform och prisklass. Planeringen ska alltså inte bli för 

präglad för en anpassning av en viss grupp av människor. Allt från en flerbarnsfamilj till 

en ensamboende student ska kunna få tillgång till det de behöver. Bra förutsättningar 

för möten innebär att den fysiska planeringen ser till att människor enkelt kan komma i 

kontakt med varandra. Ur en socialt hållbar synvinkel handlar det ofta om att människor 

ska integreras och att segregation ska motverkas på olika nivåer (Boverket, 2010). 

Människor från olika etniska, kulturella och socioekonomiska bakgrunder och 

förhållanden ska kunna mötas i stadens områden och barriärer ska motverkas. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en mer konkret ståndpunkt gällande olika 

grupper av människor, där den fysiska planeringen kan främja att både mäns och 

kvinnors livsstilar underlättas på ett sätt som kan leda till mer jämställdhet. Exempelvis 

kan den fysiska planeringen sträva efter att funktioner som efterfrågas av både män och 

kvinnor blir tillgängliga (Andersson m.fl., 2006).   
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2.3 Ekologisk hållbarhet 
Begreppet hållbar utveckling har fram för allt kommit att bli förenat med miljöinriktade 

åtgärder. Därför är kanske den hållbarhetsaspekt som benämns som den ekologiska 

oftare lättbegripligare än social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet, eller miljömässig 

hållbarhet1 som den även kan kallas, involverar allt som har med vår planets ekosystem 

att göra. Till detta hör kvaliteten av luft, land och vatten men även landanvändning, 

erosion, biologisk diversitet, ekosystemtjänster och inte minst klimatsystemens stabilitet 

(KTH, 2015a). Den ekologiska hållbarhetsaspekten kan därefter beskrivas som nedan.  

 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga 

och biologiska mångfald och att minska påverkan på naturens och människans hälsa. 

(Sveriges kommuner och landsting, 2010:13) 

 

En hållbar stad ska därmed syfta till att bevara planetens ekosystem genom att minska 

sin påverkan. Som ovan även nämns räknas inte bara naturens hälsa in utan även 

människans. Emellertid finns det olika syn av hur den ekologiska hållbarheten ska 

tolkas och uppnås, precis som i fallet med social hållbarhet. Det övergripande 

gemensamma syftet tycks dock vara klart, människans påverkan på miljön och klimatet 

måste minska, men vägen dit finns det olika syn på. De olika tolkningarna och teorierna 

om hur en ekologisk hållbarhet uppnås bygger på olika slags grunduppfattningar som 

finns rörande balanser mellan människans påverkan och miljön och ekologins bärkraft 

eller förmåga att återhämta sig (Söderqvist m.fl., 2004; Tunström m.fl., 2015). 

Uppfattningar skiljer sig om i hur stor grad människan kan påverka exempelvis ett 

ekosystem utan en kollaps och i hur stor grad människan själv kan ingripa för att göra 

det som naturen själv brukar göra. En eftersträvan tycks ofta vara att människan vill 

hjälpa naturen med olika tekniska lösningar för att på så sätt skapa en miljö som kan 

klara av den mänskliga livsstil som innebär en stor påfrestning. Här kan en gräns dras 

mellan två olika inställningar, en som kan beskrivas som ljusgrön och är 

antropocentrisk och en annan som beskrivs som mörkgrön och är ekocentrisk (Tunström 

m.fl., 2015). Det ljusgröna perspektivet placerar människans välbefinnande först och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Olika kommuner och aktörer väljer att använda begreppet ekologisk hållbarhet eller miljömässig 
hållbarhet för den miljöinriktade av de tre hållbarhetsbegreppen. I denna uppsats används begreppet 
ekologisk hållbarhet. 	  
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här finns inställningen att den hållbara utvecklingen kan ske tillsammans med 

ekonomisk tillväxt. I detta perspektiv finns en uppfattning om att människans tekniska 

lösningar och åtgärder kan hjälpa naturen och miljöns bärkraft. Det mörkgröna 

perspektivet ser istället att hållbarheten nås genom att hålla naturens kapital intakt, det 

vill säga att de tekniska lösningarna inte ska ersätta de naturliga mekanismerna. 

Beroende av mot vilken av de två ytterligheter som en stadsutveckling går så kommer 

stadens försörjning av olika varor och tjänster se olika ut. Den mörkgröna inriktningen 

skapar en mer självförsörjande stad som blir mer bunden till det lokala. Den ljusgröna 

inriktningen gör staden tydligt beroende av omland för dessa ändamål. Söderqvist m.fl. 

(2004) poängterar att olika förslag från en mängd inriktningar och syner skulle alla 

kunna bidra till någon slags hållbarare framtid.   
 

För att för tydliggöra denna uppsats definition av ekologisk hållbarhet kommer de 

tidigare mer allmänt nämnda definitionerna, från KTH (2015a) och Sveriges kommuner 

och landsting (2010) att användas. En ekologiskt hållbar stad kännetecknas därmed av 

en långsiktig bevaring av ekosystemens produktionsförmåga och biologiska mångfald 

samt en minskad påverkan på naturens och människans hälsa. Den ekologiskt hållbara 

staden agerar för att värna om en god luft-, land- och vattenkvalitet samt tar hänsyn till 

landanvändning, erosion, biologisk diversitet, ekosystemtjänster och klimatsystemens 

stabilitet. 
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3. Metod & Material 
 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder och vilket material som använts vid 

genomförandet av studien. Vid genomförandet har både en intervjustudie med 

tjänstemän samt en textanalys av planeringsdokument utförts. Varje metod kommer att 

diskuteras kort i eller i anslutning till dess presentation. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om hur utförandet av metoderna har utfallit.  

 

3.1 Intervjustudie 
Att använda djupintervjuer som metod för att samla in information är mycket 

användbart när forskaren vill få ett bredare spektrum av svar runt sina frågor (Valentine, 

2005). Genom djupintervjuer sker inhämtningen av data genom vad som kan liknas en 

dialog. Denna slags dialog sker i många fall på ett öppet och mindre strikt sätt vilket gör 

att metoden är jämförelsevis mindre strukturerad än flera andra metoder men ger desto 

större möjlighet för bredare diskussioner. Respondenten ges utrymme att ge utförliga 

svar och komma med information som skulle varit svår att delge genom exempelvis ett 

utskickat frågeformulär.      Genom intervjuer får forskaren därmed en chans upptäcka 

ny information och frågor som hen tidigare inte har kunnat upptäckta från andra 

metoder och källor i sin studie. Till denna studie kan dessa intervjuer ge viktig, mer 

djupgående och kompletterande information till den analys av planeringsdokument som 

kommer att genomföras i samband med studien.  
 

Intervjuerna har genomförts genom så kallade semi-strukturerade intervjuer, en 

blandning mellan de två ytterligheterna strukturerade intervjuer och ostrukturerade 

intervjuer (Johannessen & Tufte, 2003). Vid användandet av semi-strukturerade 

intervjuer sker förberedelser i form av utarbetande av en intervjuguide. Intervjuguiden 

är ofta uppbyggt av teman eller övergripande frågor med tillhörande underfrågor. 

Guiden fungerar som ett hjälpmedel för intervjuaren, för att lättare få struktur i intervjun 

och för att se till att respondenten ger svar som faktiskt kan användas i studien. För att 

hitta fördelar och nackdelar med de semistrukturerade-metoden kan Johannessen och 

Tuftes (2003) beskrivning av de strukturerade och ostrukturerade intervjusätten tänkas 

vara användbara. De nämner att de strukturerade intervjuerna är till fördel ett mer 
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standardiserat sätt att ställa frågor på och ställer mindre krav på intervjuaren eftersom 

endast förbestämda frågor används, nackdelen blir dock den sämre flexibiliteten och 

anpassningsbarheten till olika respondenter. Den ostrukturerade formen av intervjuer, 

ger i motsats till den strukturerade, fördelar gällande flexibiliteten och det mer 

samtalsliknande utförande eftersom där inte finns några förbestämda frågor. Det mer 

fria samtalet ger lättare utrymme för respondenten men denna from av intervju kan 

samtidigt till sin nackdel sväva iväg för mycket från vad som är viktigt för studien i sig 

och det ställs ett stort krav på intervjuarens insats. Den semi-strukturerade 

intervjumetoden kan tänkas få både fördelar och nackdelar från de båda ytterligheterna. 

Johannessen och Tufte (2003) framför att en fördel med de semi-strukturerade 

intervjuerna är just balansen mellan det anpassbara och det standardiserade. 

 

I denna studie har två intervjuer genomförts med tjänstemän arbetandes på Norrköpings 

kommuns stadsbyggnadskontor. Den ena respondenten, Fredrik Wallin, är projektledare 

för Inre hamnen samt var processledare för planeringen av bostadsområdet vid 

Såpkullen. Den andra respondenten, Anders Svedberg, är strateg och är bland annat 

involverad i framtagandet av en ny översiktsplan för Norrköping. Båda intervjuerna 

varade i cirka en timma och genomfördes muntligt på plats.  

 

Materialet från intervjuerna har efter transkribering genomgått en analys av 

meningsinnehåll. Analys av meningsinnehåll beskrivs i stycke 3.3. 

 

3.2 Textanalys av planeringsdokument  
En textanalys kan genomföras på ett flertal olika slags data i textform (Johannessen & 

Tufte, 2003). Både syftet och utförande kan skilja sig vid en analys av text och 

Johannessen & Tufte nämner att det i regel finns två avsikter med analysen av det 

kvalitativa textmaterialet: 

 
•   Att komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir analyserbart. 

•   Att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som finns i datamaterialet.  

(Johannessen & Tufte, 2003:106) 
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När det gäller utförandet av analysen finns det en mängd olika ansatser och tekniker 

som kan användas (Johannessen & Tufte, 2003). Analyserna kan både inriktas på att 

bara få fram det viktigare meningsinnehållet men även hur texter i sig framställs, är 

uppbyggda eller språkligt framställda. Olika ansatser kan kopplas samman och anpassas 

för att passa in för studien.  

 

I denna studie har en textanalys gjort av planeringsdokument från Norrköpings 

kommun. Textanalysen har genomförts genom en så kallad analys av meningsinnehåll, 

se avsnitt 3.3. De dokument som analyserats är: 

•   Gemensam översiktsplan för Norrköping och Linköping 

•   Program för Inre hamnen 

•   Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 

•   Planbeskrivning tillhörande detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 

och 1:2 

Översiktsplanen för Norrköping och Linköping har analyserats för att få en bredare bild 

av vilka grundläggande visioner och inriktningar som styr de övergripande 

inriktningarna på hållbarhet vid framtida planering av städerna. Dokumenten tillhörande 

de två bostadsområdena har analyserats för att genom fallstudier identifiera de 

områdesspecifika hållbarhetsinriktningarna och arbetena.  

 

3.3 Analys av meningsinnehåll 
För att lättare få mer struktur och koncentration på den datan som intervjuerna 

inbringade ska det även genomföras en analys av meningsinnehåll. Genom en analys av 

meningsinnehåll läggs just fokus på innehållet i datamaterialet, vilket kan vara ett 

dokument eller en transkriberad text (Johannessen & Tufte, 2003). Ett genomförande av 

en analys av meningsinnehåll kan beskrivas på detta sätt: 

 
•   Data samlas in och görs till texter (till exempel fältanteckningar eller intervjuutskrifter). 

•   Texterna kodas med koder som är teoretiskt härledda (det vill säga deduktivt) eller utarbetade 

från datamaterialet (det vill säga induktivt). 

•   Koderna klassificeras i kategorier eller teman. 
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•   Datamaterialet sorteras efter dessa kategorier så att man upptäcker likartade uttalanden, mönster, 

samband och likheter och skillnader. 

•   Det sorterade data materialet undersöks så att man kan identifiera meningsfulla mönster eller 

processer. 

•   Identifierade mönster värderas i ljuset av befintlig forskning och teorier, och en liten uppsättning 

överförbar kunskap etableras.    

(Johannesen & Tufte, 2003:109-110) 

 

I denna analysmetod läggs därmed mycket vikt vid kategoriseringen och kodning av 

materialet (Johannessen och Tufte, 2003). En kodning och kategorisering som sedan ska 

förenkla den fortsatta analysering där det ska urskiljas olika mönster och samband. Hur 

de olika stegen kan genomföras finns det flera olika syner på. Att metoden på sätt tycks 

vara något öppen och tolkningsfri gör metoden anpassningsbar men sätter också prov på 

forskaren. Friheten i hur metoden kan struktureras skulle kunna innebära att forskarens 

egna kunskaper och erfarenheter kan påverka hur väl analysen av meningsinnehåll 

utfaller.        

 

Både materialet från intervjuerna och planeringsdokumenten har genomgått en analys 

av meningsinnehåll. På detta vis har allt material beretts på ett sätt så att mönster, 

skillnader med mera ska kunna upptäckas både från data i intervjuerna och 

planeringsdokumenten. Vid analysen av meningsinnehåll har tre olika huvudteman 

kunnat identifieras. Dessa har fått benämningarna ”Förutsättningar och inflytande”, 

”Social hållbarhet” och ”Ekologisk hållbarhet”. I temat Förutsättningar och styrning 

ingår alla de olika restriktioner, lagar, inflytande och ting som formar och anpassar hur 

arbetet med hållbarhetsaspekter går. Temana Social hållbarhet och Ekologisk hållbarhet 

är deduktiva, eftersom dessa teman anknyter till frågeställningarna det teoretiska 

ramverket. Att temana social hållbarhet och ekologisk hållbarhet kan identifieras är en 

självklarhet. De huvudteman som identifieras ligger till grund för strukturen i 

uppsatsens Resultat och & Analys-kapitel.    

 

3.4 Triangulering 
Eftersom studien genomförs med mer än en metod skulle denna studie kunna benämnas 

som att ha en multi-method approach eller att det sker en så kallad triangulering 
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(Valentine, 2005). Med det menas att det används flera olika metoder för att få olika 

perspektiv och infallsvinklar i arbetet med studien. Genom att använda sig av flera 

metoder så kan därmed förståelsen för det studerade område öka.  

 

Genom att data samlats in genom två olika metoder i denna studie har det möjliggjorts 

för bredare bild av det studiens frågor söker efter. Intervjuerna och 

planeringsdokumenten blir två olika informationskällor som både kan komplettera eller 

stödja varandra.  

 

3.5 Urval  
Urvalet av både respondenter och dokument har skett efter relevans för studiens syfte. 

Hur urvalen skett kan läsas under underrubrikerna 3.5.1 och 3.5.2. Förutom det material 

som använts till studiens resultat och analys har en tydlig avgränsning gjorts rörande 

den litteratur som ligger till grund för bland annat problemformuleringen, samt det 

kommande avsnitt 4, där det redogörs för den kommunala planeringen samt tidigare 

forskning. Till dessa delar har fram för allt studier och litteratur om svenska 

förhållanden och fall använts eftersom de lagar och organ som styr planeringen i 

Sverige är särskilt säregna i jämförelse med många andra länder1.  

3.5.1 Val av respondenter 
Valet av respondenter har skett genom två olika processer. Fredrik Wallin kontaktades 

direkt utan någon särskild urvalsprocess medan Anders Svedberg valdes genom ett slags 

snöbollsurval. Respondenten Fredrik Wallin har valts eftersom han som projektledare 

samt processledare för Inre hamnen respektive Såpkullen etapp 1 har haft en viktig roll 

och insyn i hur planeringsarbetet med de båda bostadsområdena. Den andra 

respondenten Anders Svedberg har valts efter ett råd efter kontakt med Norrköpings 

stadsbyggnadsdirektör. Svedbergs roll som strateg och arbetande med stadens 

översiktsplan gjorde honom lämplig för att ge den efterfrågade övergripande bild av 

Norrköpings kommuns generella arbete och inriktningar rörande social- och ekologisk 

hållbarhet.    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Både Nyström & Tonell (2012) samt Roberts  m.fl. (2009) belyser hur olika länder på olika sätt skiljer 
sig mellan varandra rörande hur planering styrs, sker och vilket organ som ansvarar för planeringen. 
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3.5.2 Val av dokument 
Urvalet av de dokument som analyserats har grundats efter vilka dokument som bäst 

beskriver de hållbarhetsinriktningar som styr planering för Norrköping generellt samt 

för de områden som är fallstudieobjekt. Översiktsplanen för Norrköping och Linköping 

ansågs som det dokument som ger den bästa och mest uppdaterade bilden av vilka 

hållbarhetsinriktningar som ska styra eller vara mål som ska eftersträvas. Det ska dock 

nämnas att den gemensamma översiktsplanenen för Norrköping och Linköping inte 

anses vara en heltäckande översiktsplan för Norrköping kommun (Norrköpings 

kommun, 2012a). Till den gemensamma översiktsplanen finns även kompletterande 

fördjupade översiktsplaner för olika landsbyggdområden samt för själva staden 

Norrköping. Norrköpings kommuns översiktsplan för staden från 2002, är fortfarande 

ett gällande dokument som inte helt har blivit ersatt av den gemensamma 

översiktsplanen. Då den här studien syfta till att studera bostadsbyggandet i staden 

skulle denna översiktsplan för staden kunna vara viktig. I aktualitetsförklaringen från 

2012 beskrivs dock hur flera hållbarhetsinriktningar i översiktsplanen för staden från 

2002 inte stämmer och ersätts av de nya inriktningarna (Norrköpings kommun, 2012a). 

Översiktsplanen för staden från 2002 ska även ersättas av en ny version inom en snar 

framtid. I samband med denna studies genomförande har en noggrann genomgång av 

den 13 år gamla översiktsplanen för staden gjorts. En slutsats har därefter tagits i att 

översiktsplanen för staden är föråldrad samt att hållbarhetsinriktningarna i den 

gemensamma översiktsplanen från 2010 på många sätt är samma eller ersätter de gamla 

inriktningarna. Samtidigt anses intervjun med, Anders Svedberg, vara en viktig 

komplettering till den övergripande studien om Norrköping eftersom han arbetar med 

den nya översiktsplanen för staden.  

 

Det dokument som analyserats vid fallstudien av Inre hamnen är Program för Inre 

hamnen. Program för Inre hamnen fungerar som ett planprogram inför detaljplaneringen 

i området (Norrköpings kommun, 2014a). I programmet står det att det är tänkt att 

fungera både som en presentation av planerna men även som ett genomförandeprogram. 

Eftersom detta planprogram är så pass omfattande, berör hållbarhetsinriktningarna samt 

är det senast stora uppdaterade dokument för området har detta bedömts som bäst 

lämpat för studien.  
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I fallstudien för Såpkullen etapp 1 har två dokument analyserats. Det är dels ett program 

för området, som godkändes 2007, samt en planbeskrivning tillhörande detaljplanen 

som godkändes 2013. Båda dokumenten är valda eftersom det är de kommunala 

dokument som beskriver hållbarhetsinriktningarna (Norrköpings kommun 2007; 

Norrköpings kommun 2013a). Att båda dokumenten valdes att användas i analysen är 

dels för att tiden mellan dokumentens framarbetande är lång och att vissa inriktningar 

då skulle kunna ha ändrats, samt att vid ett förstadie i denna studie har gjorts 

iakttagelser att de går olika djupt.  

 

Avslutningsvis rörande valet av dokument som används i analysen ska det nämnas att 

jag har tagit del av resterande dokument som tillhör översiktsplan för Norrköping samt 

planerna för de två fallstudieområdena. Här tillhör exempelvis 

miljökonsekvensbeskrivningar och anteckningar från samråd. Dessa har dock inte 

använts i själva analysen eftersom de inte anger kommunens inriktningar och arbete 

utan snarare konstaterar vilka hållbarhetsproblem som kommunen bör ta tag i.  

3.6 Diskussion om metodutförande 
I tidigare stycken har det redogjorts för vilka metoder och material som använts. Valen 

har grundats i att försöka ge flera infallsvinklar på det problem som studien syftar att 

undersöka. Utförandet av metoderna har tillsynes utfallit väl. Mängden och valet av 

dokument som analyserats har i stort sett passat för uppsatsens omfattning. De 

semistrukturerade intervjuerna gav en mängd kompletterande information till 

dokumenten. Båda intervjuerna kunde utvecklades till samtalsliknande dialoger där 

respondenterna kunde ta för sig genom att ge utvecklande svar. Vid vissa tillfällen 

under intervjun med Anders Svedberg kunde lite allt för avlägsna exempel tas upp vilka 

inte riktigt hade något att delge studien. Tidsavgränsningen på en timma per intervju 

känns i efterhand som en relativt bra avvägning. Eventuellt kunde mer tid ha lagts på 

intervjuer men med tanke på uppsatsen storlek samt den stora mängd data de genererade 

skulle två stycken en-timmarsintervjuer anses vara mycket tillräckligt.  
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4. Kommunal planering och tidigare 
forskning 
 

I detta kapitel ges först en bakgrund om den svenska kommunala planeringens funktion 

och struktur. Här presenteras principer, inflytanden och lagar som styr det kommunala 

planeringsarbetet. Slutligen presenteras även tidigare forskning inom social och 

ekologisk hållbarhet i bostadsområden. Avsnittet om tidigare forskning exemplifierar 

samtidens utmaningar kring social och ekologisk hållbarhet och hur dessa behandlas i 

praktiken i den svenska planeringen.    

 

4.1 Planeringsarbetet i kommunen 
 

4.1.1 Kommunens ansvar och planer  
Enligt svensk lag är det kommunerna som har ansvaret för den fysiska planeringen (SFS 

2010:900). Kommunen har i regel det sista ordet när en plan ska godkännas vilket både 

innebär ett stort inflytande men också ett betydande ansvar. Det brukar sägas att 

kommunerna har ett så kallat planmonopol (Nyström & Tonell, 2012). Kommunerna 

har dock olika riktlinjer att förhålla sig till. I regel finns överordnade mål som regering 

och riksdag sätter för den offentliga planeringen och inte minst finns det lagar som styr. 

Eftersom det i regel är en ramlagstiftning som styr planeringen, är det i flera fall upp till 

kommunen själv att tolka och bestämma om hur olika restriktioner och mål ska uppnås. 

Vissa punkter är dock mer tydligt tvingande. Att kommunerna sköter 

planeringsverksamheten på rätt sätt kontrolleras av länsstyrelserna, likt en förlängd arm 

från staten. Kommunen och länsstyrelsen har dock alltsomoftast tidiga dialoger vilket 

har gjort att det länsstyrelser sällan har behövt använda sig av upphävningar av 

kommunen planer. 

 

Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska kommunerna ha såväl övergripande och 

detaljerade planläggningar av den fysiska planeringen. Alla kommuner har en 

skyldighet att upprätta en kommunövergripande plan som kallas översiktsplan (ÖP). 

Denna plan har till syfte att visa hur riktlinjerna för mark- och vattenanvändningen ska 
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vara inom kommunens gränser. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande (SFS 

2010:900) vilket gör att den snarare kan ses som ett obligatorisk strategiskt verktyg för 

planeringen i stort (Nyström & Tonell, 2012). Enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) ska översiktsplanen delge: 

 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen, 
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet 
av bostäder, och 
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224). 
(SFS 2010:900 3kap. 5§) 
 

 
Översiktsplanen är därmed ett dokument där kommunens inriktning för exempelvis 

hållbarhetsaspekter vid planeringen kan klarläggas. Dessa kan därefter fungera som 

riktlinjer för den mer detaljerade planeringen (Nyström & Tonell, 2012). Förutom en 

kommunövergripande översiktsplan kan även fördjupade översiktsplaner användas för 

speciella områdena. Dessa brukar förtydliga hur den översiktliga planen för kommunen 

kommer spela in i det specifika området. En fördjupad översiktsplan är precis som den 

vanliga översiktsplanen inte juridiskt bindande. 

 

De juridiskt bindande dokumenten vid planering är detaljplaner och 

områdesbestämmelser (SFS 2010:900). Dessa bindande dokument reglerar en mark- 

och vattenanvändning för ett begränsat område. I stadsmiljö är det i regel detaljplaner 

som upprättas när någon slags ny bebyggelse ska upprättas på ett område (Nyström & 

Tonell, 2012). Detaljplanen brukar omfatta ett område bestående av något eller ett 

mindre antal kvarter. Genom en detaljplan prövas lämpligheten för byggelse inom ett 

mark- eller vattenområde. I detaljplanen regleras utformning av bebyggelsemiljön men 

här har även kommunen en chans att exempelvis bestämma om byggnaders användning 

och skyddsåtgärder för att förhindra olika miljöstörningar (SFS 2010:900). I 
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detaljplanen kan även kommunen i vissa fall upphäva bestämmelser som exempelvis 

strandskydd.  

 

En områdesbestämmelse är en regleringsform som kan användas för att säkra ett 

specifikt områdes användning (SFS 2010:900). Områdesbestämmelse används bara där 

i områden som inte omfattas av en detaljplan. I en områdesbestämmelse finns inte 

samma detaljering som i en detaljplan utan här regleras område med mer grunddrag som 

kan komma från översiktsplanen (Nyström & Tonell, 2012).  

 

Vid upprättandet av översiktsplaner men även för andra planer och program där en 

markanvändning kan medföra en risk för betydande skada på miljö ska en 

miljökonsekvensbeskrivning, förkortad MKB, genomföras (SFS 1998:808). Syftet med 

en miljökonsekvensbeskrivning är att utreda hur till exempel en nybyggnation eller 

verksamhet kan komma att påverka människors, djur, klimat, hushållning med mark och 

miljön i övrigt. Miljökonsekvensbeskrivningen är till för att samla alla de effekter som 

genomförandet av en plan eller program kan ge för att sedan kunna identifiera vilka 

åtgärder som behövs göras för att undvika och minska skadan eller påverkan. 

Miljökonsekvensbeskrivningarna ska sedan bedömas och av den myndighet som lämnar 

tillstånd, vilket i många situationer är länsstyrelserna. En miljökonsekvensbeskrivning 

skulle därmed kunna ses som ett viktigt verktyg för att säkerställa att exempelvis en 

nybyggnation inte strider mot miljöbalkens mål om att främja en hållbar utveckling. 

 

4.1.2 Extern påverkan och inflytande 
När kommunen genomför planering så måste hänsyn tas till olika slags intressen och 

restriktioner där avvägningar av samhällsnyttiga effekter ibland väger mot varandra 

(Nyström & Tonell, 2012). Vid planeringen är det inte bara lagar och övergripande mål 

från regeringen och riksdag som påverkar utan även intresset från företag och enskilda 

eller grupper av medborgare. När olika planer läggs fram får berörda ge synpunkter och 

de kan även inkomma överklaganden enda ner på nivån av en enskild människa 

(Boverket, 2010). Detta inflytande ger möjlighet för värdefull kritik men ofta kan det 

även ställda till med svåra utmaningar för kommunerna (Nyström & Tonell, 2012). Vid 

överklaganden kan ett godkännande av en detaljplan ibland skjutas fram så långt att 
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aktörer och byggherrar tappar intresse. Ett sätt att motverka långa strider av 

överklaganden är att helt enkelt bjuda in personer och aktörer tidigt i en 

planeringsprocess för att både beskriva de tänka planerna och få in information av 

vilken efterfrågan och motsättningar det kan finnas. 

 

När en detaljplan läggs fram är det idag inte alltid som initiativet kommer från 

kommunen. Det kan även komma från exempelvis statligt eller privat håll men inte 

minst från företag (Nyström & Tonell, 2012).  Idag blir det allt mer vanligt att 

byggherrar tar initiativ i detaljplanearbetet och är högst delaktiga i utformningen även 

om kommunen fortfarande har det formella ansvaret (Boverket, 2010). Detta kan dock 

leda till ganska snäva inriktningar utan en bra anknytning till staden i stort eftersom en 

byggherre inte har samma övergripande fokus som kommunen. Kommunen får därmed 

både utmaningar att vara både sina medborgare och initiativtagande byggherrar till lags 

i arbetet med planer.  

 

4.1.3 Fler verktyg för ett socialt och ekologiskt hållbart bostadsområde 
Förutom att forma planer efter bestämda inriktningar har kommunerna även andra 

verktyg för att kunna främja hållbart byggande av nya bostadsområden. Ett sätt där 

kommunen kan få in restriktioner för att främja såväl social som ekologisk hållbarhet är 

genom att sluta avtal med exploatörerna (Nyström & Tonell, 2012). Störst möjlighet har 

kommunen att påverka den framtida utformningen av ett område om de äger marken. I 

en sådan situation kan kommunen använda sig av markanvisningsavtal. Genom 

markanvisningsavtal kan kommunen binda byggherrar och exploatörer till att utforma 

ett bostadsområde efter restriktioner som kan främja både social- och ekologisk 

hållbarhet. I avtalet kan det exempelvis anges att det ska byggas bostäder av olika 

upplåtelseformer och storlekar. Även när kommunen inte äger marken som ska 

bebyggas kan kommunen få med önskemål av utformning etc. genom att sluta 

exploateringsavtal i anslutning till ett framtagande av detaljplaner. Eftersom kommunen 

inte äger marken som dessa exploateringsavtal berör brukar inflytandet vara mer 

begränsat i jämförelse med markanvisningsavtalen. Oavsett vilket sätt som kommunen 

använder för påverka byggherrana och därmed bostäders egenskaper förutsätter detta ett 

gemensamt intresse (Boverket, 2010). Om inte exploatören vill bygga efter kommunens 
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restriktioner av olika anledningar kommer inte de planerade området att bebyggas av 

denne. Kommunen har exempelvis föga möjligheter att bestämma boendekostnader och 

upplåtelseformer i ett nybyggnadsprojekt. För att få till sådana önskemål krävs en 

gemensam vilja mellan kommunen och byggherren. 

 

Förutom att sluta avtal har även kommunen en möjlighet att påverka fram för allt den 

sociala hållbarheten genom sina kommunala bostadsbolag (Nyström & Tonell, 2012). 

Det kan kopplas till att de kommunala bostadsbolagen kan ge en variation till ett 

område genom sina hyresrätter. Genom att också bygga hyresrätter i ett område kan 

möjligheterna öka för att en mer blandad befolkning kan flytta in. 

 

Avslutningsvis måste dock nämnas att samtliga kommunala verktyg för en mer hållbar 

stadsutveckling i grunden kräver en politisk ambition (Nyström & Tonell, 2012). 

Verktygens kraftfullhet beror av hur stora de politiska ambitionerna och den politiska 

viljan är. 

 

4.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning som berör hållbara bostadsområden i Sverige vittnar ofta om svåra 

utmaningar, både när det gäller den sociala hållbarheten och den ekologiska. Ett 

återkommande tema är konflikter mellan hållbarhet och intressen men också mellan de 

olika hållbarhetsaspekterna. Enligt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande (2011) har dock forskningen rörande svensk hållbar stadsutveckling 

generellt sätt varit relativt eftersatt. Vidare ansåg de att forskningen rörande de 

ekologiska hållbarhetsaspekterna på senare tid hade ökat samtidigt som forskning 

rörande den sociala hållbarheten stått relativt still under en tid.   

 

Forskningsöversikter om social hållbarhet beskriver i alla fall en situation där 

kommunerna ser svårigheter med att implementera åtgärder för social hållbarhet i sin 

fysiska planering (Boverket, 2010; Magnusson, 2015). Ett område inom social 

hållbarhet som det fram för allt tycks forskas om är segregation. Ett återkommande 

problem när nya bostadsområden ska byggas är att de nästan alltid blir mycket dyra att 
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bo i och därmed sällan bidrar till någon slags socioekonomisk blandning då de med 

lägre ekonomisk status inte kan bo där (Boverket, 2010; Magnusson, 2015). Detta 

resulterar i en segregation. Tidigare forskningsöversikter pekar dock på att kunskap 

finns rörande om hur en blandning skulle kunna uppnås. Genom att bland annat blanda 

bygga bostäder med olika upplåtelseformer. Problemet är emellertid att dessa åtgärder 

inte alltid genomförs och när de genomförs tenderar de bostäder och bostadsformer som 

ska kunna bidra till en blandning att bli för dyra ändå.  

 

Exempel på andra problem som uppmärksammats rörande social hållbarhet är brister i 

hur olika grupper av människor får utrymme i planeringen. När 

jämställdhetsperspektivet i fysisk planering sedan en tid tillbaka har studerats, har det 

visat sig att det har varit svårt att verkligen få in dessa i praktiken (Larsson, 2002). Dels 

så stycks det vara svårt att definiera vad ett jämställdhetsperspektiv innebär i den 

mycket mansdominerande planeringsinstitutionen. Planering med 

jämställdhetsperspektiv har ofta inneburit att tillgodose behov som tillhör en slags 

ålderdomlig kvinnlig könsstereotyp med hushållsnära intressen. En stereotyp av kvinnor 

som sällan stämmer längre. Ett problem kan även ses i översiktsplanering som ofta 

anses gå efter ett allmänhetsintresse samt ha ett könsneutralt förhållningssätt. När 

översiktsplaneringen som ska ge de övergripande inriktningarna inte tar hänsyn till olika 

gruppers behov ges inget utrymme till att exempelvis tillgodose vad olika människor 

behöver. De mer gruppspecifika intressena har istället försetts till detaljplanering som 

sker efter översiktsplaneringen. Problemet som uppstår är då att detaljplaneringen kan 

bli inlåst av den tidigare neutrala översiktsplanen. För att motverka inlåsningar och ta 

hänsyn till olika människors behov och inte minst kvinnor föreslås mer 

medborgarinflytande i planeringen (Wide & Hudson, 2008). Det vill säga att 

medborgarna får utrymme och mer makt i ett tidigt planeringsskede. För att nå en mer 

jämställd planering handlar det exempelvis också om att erkänna att kön har en 

betydelse, ha öppna dialoger, lägga fokus på att kvinnor deltar i planprocesser.  

 

Tidigare forskning konstaterar att gällande konkreta mål och förslag på åtgärder lyckas 

ofta den ekologiska hållbarheten få mer genomslag än den sociala (Gustavsson och 

Elander, 2013). Ekologiska hållbarhetsåtgärder är ofta lättare att mäta, exempelvis när 
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det gäller energiförbrukning och utsläpp. Runt om i Sveriges städer har det under 2000-

talet planerats och byggts en rad bostadsområden och stadsdelar med ett tydligt fokus på 

ekologisk hållbarhet (Bradley, 2009; Hagbert m.fl., 2013; Pandis Iverot & Brandt, 

2011). Ofta med olika mål och inriktningar som ska utmana de miljömässiga problemen 

som finns. Det väl studerade och stora projekt Hammarby sjöstad i Stockholm har blivit 

ett exempel på hur ekologisk hållbarhet kan användas i planering och byggande (Pandis 

Iverot & Brandt, 2011). Med ett omfattande miljöprogram tycks stadsdelen bitvis 

lyckats bli det hållbara område som det skulle bli. De problem som dock uppstod var att 

tekniska lösningar inte kunde lösa alla problemen. Invånarnas livsstil gjorde att vissa 

mål rörande exempelvis resursförbrukning inte kunde uppnås. Ett annat problem som 

uppmärksammats rörande projektet med Hammarby sjöstad är bristen på återkoppling 

och mätningar rörande målen samt att trots stora satsningar kom miljöarbetet in för sent 

i planeringsprocessen. 

 

En svårighet som forskning betonar är att uppnå en social hållbarhet och ekologisk 

hållbarhet samtidigt (Anderson, 2014; Hagbert m.fl., 2013). Ofta blir områden där höga 

krav ställs på ekologisk hållbarhet så dyra att bygga så att bostäderna i slutändan blir 

väldigt dyra att köpa eller hyra. Detta har uteslutit möjligheten för människor med 

mindre pengar att flytta in och på så sätt har en socioekonomiskt segregerande effekt 

uppstått. Området Västra hamnen och projektet Bo01 i Malmö har blivit ett slags 

exempel på hur en relativt väl lyckad ekologiskt hållbar inriktning inte alls gått ihop 

med en social hållbarhet (Anderson, 2014). Den ekologiska inriktningen med en rad 

miljövänliga och klimatsmarta restriktioner för bostadsbyggande ledde till påtagligt 

dyra boenden. Området har snarare fått stämpeln som ett skrytbygge än en fullt 

fungerande hållbart område.  

 

Vidare är just konflikter i hållbarhetsprioriteringar rörande byggandet av nya 

bostadsområden i de svenska städerna ett återkommande tema (Brorström, 2015; 

Hagbert m.fl., 2013). Dels så är avsaknaden av en holistisk syn på hållbarhet ett 

problem (Hagbert m.fl., 2013). Där den sociala och ekologiska hållbarheten får stå 

tillbaka när satsningar på dessa aspekter anses vara dyra i en situation där bara att bygga 

nytt är dyrt. Samtidigt gör den svenska bostadsbristen att efterfrågan på hyreslägenheter 
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är så stor att de som bygger bostäder kan räkna med att de kommer att hyra ut dem vare 

sig de är hållbarhetsanpassade eller inte. En annan svårighet är just hur satsningar på 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska gå ihop vid planeringen av 

bostadsområden (Brorström, 2015). När det exempelvis talas om social hållbarhet 

handlar det om att ta vara på en befintlig befolkning och dess utmaningar medan när 

satsningar för en ekonomisk hållbarhet vill man bygga för att locka entreprenörer 

genom olika attraktiva bostadssatsningar. Svårigheter i att hitta rätt hållbarhetssatsning 

kan landa i en mer mellanväg där något från olika hållbarhetsaspekter kan tas till vara 

på utan att de befintliga problemen verkligen löser sig.  
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5. Norrköpings nya bostadsområden 
Det här kapitel ger bakgrundsinformation rörande de nya bostadsområdena i 

Norrköping. Här ges en introduktion till Inre hamnen och Såpkullen etapp 1 med hjälp 

av bland annat kartor och illustrationer.  
 

5.1 De nya bostadsområdena i Norrköping 

 

 

I  Norrköping sker som tidigare är nämnt en anmärkningsvärt stor nybyggnation av 

bostäder för tillfället. De nya planerna och pågående byggnationerna är spridda över 

staden, men många av projekten är förtätningar i och nära stadskärnan. I huvudsak är 

det ödetomter och gammal industrimark som tas i anspråk för byggnation av de nya 

bostadsområdena.  

 

Figur 5.1.1. De nya bostadsområdenas lokalisering i Norrköping. Kartdesign: 
Becker, Sebastian. Kartdata: © Lantmäteriet, i2014/00579. 
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De två fallstudieområdena Inre hamnen samt Såpkullen lokalisering i staden kan ses på 

kartan, figur 5.1.1. Båda områdena ligger i anslutning till den centrala delen av staden. 

Kommande delar av avsnittet ger kortare bakgrundinformation om de två nya 

bostadsområdena. 

 

5.2 Inre hamnen - Bakgrund 

 
Figur 5.2.1. Programområdet Inre hamnens lokalisering och avgränsning. Källa: 
Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun 

  

Inre hamnen är för tillfället den största bostadssatsningen i Norrköping och har fått en 

status som det nya Norrköpings flaggskepp. Planen är att cirka 4000 personer ska bo där 

år 2030 (Norrköpings kommun, 2014b). Denna nya lilla stadsdel är under 

planeringsprocessen fortfarande och en förväntad byggstart kommer att ske inom något 

år. Inre hamnen är ett område där paralleller kan dras till exempelvis Västra hamnen i 

Malmö. Precis som i Västra hamnen ska här ett gammalt hamnområde och industrimark 
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göras om till en ny 

stadsdel. Skillnaden är 

dock att verksamheter i 

många fall finns kvar i 

området vilket kommer 

kräva en del flyttningar. 

 

I det omfattande 

planeringsprogram som 

tagits fram för Inre 

hamnen beskrivs det 

som en attraktiv ny stadsdel med ett läge vid vattnet och närhet till stadskärnan 

(Norrköpings kommun, 2014b). Här beskrivs Inre hamnen som ett område som inte 

bara ska vara attraktivt för de boende, genom tillgång till service och omsorg, utan här 

läggs såväl ett stort fokus på målpunkter och rekreation för stadens andra invånare och 

besökare. I Inre hamnen eller i nära anslutning finns exempelvis planer på en 

småbåtshamn, kanaler, parker och olika slags besöksgenererande verksamheter 

integrerade med och i bostadshusen. Inte nog med det så är stadsdelen mycket nära 

tågstationen vilket även det går i linje med de satsningarna rörande Ostlänken. I 

programmet presenteras Inre hamnen också som ett område med fokus på hållbarhet 

och med en anpassning för framtida utmaningar. 

 

Denna nya stadsdel återfinns fram för allt på vad som nu är kommunal mark 

(Norrköpings kommun, 2014b). Detta ger i sig en ökad chans att från kommunens håll 

kunna påverka kraven för den framtida stadsdelens utformning och anpassning 

(Nyström & Tonell, 2012).  

  

Figur 5.2.2. Illustration av kanaler och byggnader i framtida Inre 
hamnen. Källa: Johan Ahlström för Stadsbyggnadskontoret, 
Norrköpings kommun  
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5.3 Såpkullen etapp 1 - Bakgrund 
 

 
Figur 5.3.1. Översiktbild av planområdet Såpkullen etapp 1 med omgivande stadsstruktur. Källa: 
Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun 

Såpkullen etapp 1 är en del av ett projekt som startade för snart 10 år sedan där tomterna 

1:1 och 1:2 på Såpkullen ska bebyggas i anslutning till idrottsarenan i Norrköping. Här 

är i skrivande stund är bebyggelse redan igång med att föra upp mot 400 lägenheter 

(Norrköpings kommun, 2015b). Det nya bostadsområdet vid Såpkullen byggs på mark 

som fram för allt har tillhört föreningen IFK Norrköpings arenabolag och där det 

tidigare varit parkering, område för träning och passage för att ta sig till arenan 

(Norrköpings kommun 2007; Norrköpings kommun 2013a). Bostadsområdet beskrivs 

som en förlängning av den centrala stenstaden som finns i anslutning och som en 

inbäddning av arenan som ligger bredvid.  

 

Det nya bostadsområdets utformning är inriktad på att vara attraktiv. Ambitionen är att 

kvarteren ska innehålla moderna inslag men samtidigt smälta in i omgivningen av de 

äldre bostäderna i närheten (Norrköpings kommun 2013a). Här planeras kvarter som 

trots det centrala läget vid den mycket trafikerade Södra promenaden ändå ska kunna 

uppfattas som lugnare med lummiga och gröna innergårdar och tak.  
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Det nya bostadsområdet vid Såpkullen är betydligt mindre än Inre hamnen både till ytan 

och beräknat till invånarantal men i jämförelse med andra pågående projekt så tillhör 

det ett av de större 

(Norrköpings kommun, 

2015b). I jämförelse 

med Inre hamnen 

innehar inte 

bostadsområdet i 

Såpkullen samma 

revolutionerade status 

och benämns inte ge 

lika stora förändringar 

på staden i helhet.  

 

 

  

Figur 5.3.2. Förslag på bebyggelse i Såpkullens nya kvarter. Källa: 
Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun 
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6. Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Kapitlet är utformat genom att 

resultat och analys presenteras i tre delar där Norrköpings övergripande inriktningar 

(6.1) och arbete presenteras först, därefter kommer resultat och analys för de 

bostadsområdena som har funktionen som fallstudier (6.2 & 6.3). Dessa tre delar är 

därefter strukturerade efter de tre huvudteman som identifierades genom analys av 

meningsinnehåll; ”Förutsättningar och inflytande”, ”Social hållbarhet” och ”Ekologisk 

hållbarhet”.       

 

6.1 Norrköpings övergripande arbete och inriktningar  
De övergripande visionerna för Norrköping visar på en annan bild för framtiden än vad 

som 1900-talets senare decennier vittnar om. I den gemensamma översiktsplanen för 

Norrköping och Linköping sätts höga mål och förväntningar för städerna och regionen 

inom vissa specifika områden (Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010). 

Nedan presenteras de förutsättningar och inflytanden som styr, verkar och påverkar 

planeringen för socialt och ekologiskt hållbara bostadsområden i det nya Norrköping.  

6.1.1 Norrköping övergripande – förutsättningar och inflytande 
Vid en närmare studie av den gemensamma översiktsplanen kan ett antal olika 

övergripande drag och inriktningar identifieras, vilka på olika sätt återkommer när 

planeringsförslagen berör social eller ekologisk utveckling. Även om dragen och 

inriktningarna inte alltid specifikt riktas mot hållbarhet kan de på olika sätt påverka 

förutsättningarna för planeringen för social eller ekologisk hållbarhet. 

 

I den gemensamma översiktsplanen presenteras i början tre övergripande huvuddrag 

som genomsyrar hela planens förslagna planering (Norrköpings kommun & Linköpings 

kommun, 2010). Dessa huvuddrag är; samverkan för hållbar tillväxt, 

bebyggelseutveckling samordnad med transporter samt ökad attraktivitet och 

konkurrenskraft. Det är kopplat till dessa huvuddrag som de gemensamma förslagen 

och prioriteringarna i översiktsplanen grundas i. I studien av översiktsplanen konstateras 

att de tre huvuddragen ständigt återkommer när de olika planeringsinriktningarna 
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presenteras och därmed även i anslutning till planering som berör den ekologisk och 

social utveckling i bostadsområden.  

 

Under planförslagets presentation om samverkan för hållbar tillväxt anges ambitionen 

”att skapa hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i regionen” (Norrköpings 

kommun & Linköpings kommun, 2010:8). För att denna utveckling ska uppnås nämns i 

direkt anslutning en bedömning om att ”arbetsmarknadsregionen behöver omfatta 500 

000 invånare och 220 000 sysselsatta år 2030” (Norrköpings kommun & Linköpings 

kommun, 2010:8). För att ambitionen ska nås påstår kommunerna att det krävs 80 000 

fler invånare och 30 000 fler arbetsplatser än vid 2009 (Norrköpings kommun & 

Linköpings kommun, 2010). Vidare nämns att denna inriktning och antagande innebär 

att arbetsmarknadsregionen som mellan 1995-2005 hade en folkökning på 0,06% per år 

framöver kräver en genomsnittlig ökning med 0,7%.  

 

Kommunerna anger därmed tydligt att förutsättningen för att nå en tre pelares hållbar 

utveckling beror av en stor befolknings- och sysselsättningstillväxt. Kommunerna 

menar att om regionen och städerna växer kan Norrköping och Linköping kunna få vara 

med om en storstadslik hållbar utveckling (Norrköpings kommun & Linköpings 

kommun, 2010). Där de menar att ”de ekonomiska fördelarna handlar om större 

marknader, de sociala om storstadens större utbud och kulturella mångfald och för 

miljön kan vinster uppnås genom att bland annat att kollektivtrafikens andel av 

persontrafik ökar” (Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010:11).  Det som 

skulle kunna benämnas som en tillväxtambition eller ambition om regionförstoring 

återkommer ständigt i den gemensamma översiktsplanen (Norrköpings kommun & 

Linköpings kommun, 2010). Hur detta övergripande mål och ambition om tillväxt 

påverkar satsningarna på social hållbarhet och ekologisk hållbarhet rörande nya 

bostadsområden kommer tydliggöras fortlöpande i uppsatsen.  

 

Förutom att översiktsplanen kan påstås sätta ut förutsättningar genom sina breda 

visionära mål, har intervjuerna med respondenterna pekat på ett antal punkter som 

påverkar hur arbetet och uttrycken av social och ekologisk hållbarhet sker. Ett 

återkommande tema som respondenterna beskriver är begräsningar som påverkar 
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kommunens arbete i att planera för hållbara bostadsområden. Begränsningarna beror av 

lagar men även av hur planerare arbetar retoriskt samt den kommunalpolitiska viljan.  

 

Vid båda intervjuerna som genomförts har kommunernas möjlighet att påverka 

uppförandet av bostadsområden via avtal nämnts. Genom intervjuerna påvisas dock hur 

detta verktyg, av olika anledningar, i Norrköpings fall, sällan medför någon förbättrad 

förutsättning för att bostadsområden ska byggas för en utveckling mot social och 

ekologisk hållbarhet. Båda respondenterna beskriver hur kommunerna kan ställa krav på 

utformning i samband med detaljplaneuppförande, men att kraven är begränsade av 

lagen (Svedberg, 2015; Wallin, 2015). Strategen, Anders Svedberg (2015), betonar att 

kommunens markägande är avgörande om kommunen ska kunna påverka den fysiska 

planeringen. Han beskriver att om kommunen inte äger marken finns i princip inga 

möjligheter från kommunens håll att påverka byggandet mot att bidra till social eller 

ekologisk hållbarhet, men att det vid ett kommunalt ägande av marken som ska 

exploateras för nya bostäder finns en bättre möjlighet att styra innehållet i planen. Han 

menar vidare att det skulle gå att påverka en detaljplan genom att få in olika 

kvalitetsmål som ska nås, men när sedan frågan ställs rörande hur ofta detta görs i 

Norrköping lyder svaret att det är högst ovanligt. Att det finns andra saker som hamnar i 

strålkastarljuset istället som exempelvis det stora behovet att få fram lägenheter snabbt 

på grund av den nuvarande bostadssituationen. Emellertid anmärker strategen inte bara 

på att det är begränsningar eller andra prioriteringar som ligger bakom att de sociala och 

ekologiska hållbarhetsaspekterna får stå tillbaka utan han menar även att det kan röra 

sig om en brist av retorik från planerarna själva. Han menar att de som arbetar med 

planering generellt sätt måste bli bättre på att visa politiker och andra människor varför 

dessa hållbarhetsaspekter ska prioriteras.  

 

Fredrik Wallin (2015) som arbetat som projektledare eller processledare för ett antal 

nya bostadsområden påpekar att kommunens chans för inflytande för en hållbar 

planering har minskat med tiden. På frågan om markanvisningsavtal är något som kan 

användas för att få in mer hållbarhet i planeringen ger projektledaren/processledaren en 

bild där lagen förminskar kommunen inflytande i planeringen. Att kommunens 

inflytande har minskat i och med förändringar i Plan- och bygglagen som han beskriver 
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har gett ”tydligare inskärningar i vilka krav man får ställa” han nämner vidare att ”i 

princip får man inte ställa några krav alls” (Wallin, 2015). 

Projektledaren/processledaren ger dock ett intryck av det inte bara är lagen som 

påverkar förutsättningarna för att nå en utveckling mot social och ekologisk hållbarhet i 

nya bostadsområden utan även att politiska inriktningar i Norrköping spelar in. Han 

belyser bland annat att det finns exempel på andra svenska städer som trots allt har ett 

mer ambitiöst miljöprogram än Norrköping. Med detta nämnt så finns det saker som 

tyder på att det går att ställa högre krav trots nämnda begräsningar utifrån. 

 

6.1.2 Norrköping övergripande – social hållbarhet 
I den gemensamma översiktsplanen är attraktivitet ett återkommande tema när 

bostadsbyggande och utbud presenteras (Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 

2010). I översiktsplanen nämns att de båda städerna behöver kunna erbjuda attraktiva 

och prisvärda boende som attraherar människor tillhörande olika befolkningsgrupper 

och hushåll. De attraktiva och prisvärda boendealternativen nämns som viktiga ”för att 

kunna bli framgångsrika i konkurrensen om befolkning och sysselsättning” 

(Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010:52). Under översiktsplanens 

avsnitt om bostadsutbudet framförs också att det finns ett fokus på att attrahera unga 

och välutbildade. Här nämns att detta fokus kopplas till ambitionen att utveckla 

näringslivet och branscher men även att få de studerande studenterna att stanna.  

 

Översiktsplanens inriktningar rörande bostadsplanering sätter därmed ett stort fokus på 

grupper som inte riktigt är utsatta. Bostadsplaneringen i översiktsplanen tycks därmed 

fortsätta på linjen om en visionär bild om en växande region med växande städer. 

Faktum är att i den närmare analysen av den gemensamma översiktsplanen visar sig att 

de rådande sociala problemen som tidigare är redogjorda aldrig nämns explicit. Vid 

intervjun med strategen ges dock en bild av att befintliga problemen i Norrköping är 

något kommunen jobbar med (Svedberg, 2015). Han förklarar hur ett antal områden 

kräver någon slags åtgärd, men belyser även svårigheterna i att göra detta genom den 

fysiska planeringen. Han menar på att kommunen är starkt begränsad till åtgärder på sin 

egna mark, där fysiska åtgärder i flera fall endast går att göra i gaturummet. Strategen 

nämner också en problematik i att lösa upp de redan segregerade områdena. Att det är 
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svårt att planera för integration mellan människor och att bryta segregationen, då 

efterfrågan från invånare även handlar om en ökad integritet som han menar finns i de 

segregerade rika villaområdena. Strategen påpekar att det även krävs andra aktiviteter 

för att kunna laga samhället.  

  

Även om de befintliga sociala problemen inte nämns explicit i översiktsplanen finns där 

riktningar i den gemensamma översiktsplanen som skulle kunna leda till en mer socialt 

hållbar utveckling. I översiktsplanen nämns hur bostäder ska finnas för olika kategorier 

av hushåll samt att boenden innerstäderna även ska passa för äldre och 

funktionsnedsatta (Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010). Där nämns 

även att städerna ska förbättras genom barnvänligare miljöer utanför och inom kvarteren 

samt fler miljöer där människor kan mötas. Vidare förklarar även strategen att 

ambitionen är att bygga blandstaden, en blandad stad med kontor och handel i 

bottenvåningar samt närhet till skolor och bostäder med olika upplåtelseformer 

(Svedberg, 2015).  

 

Ovan nämnda ambitioner om blandade funktioner och blandad bebyggelse med 

anpassningar för olika grupper skulle kunna anses vara åtgärder för en utveckling som 

verkar för social hållbarhet. Åtgärderna skulle kunna härledas till de två kännetecknen 

en hänsyn till olika gruppers behov och bra förutsättningar för människors möten som 

presenterades i det teoretiska avsnittet (se avsnitt 2.2). Analysen av den gemensamma 

översiktsplanen har dock inte hittat några direkta riktlinjer för att det skulle planeras för 

en blandning av bostäder för olika hushåll inom bostadsområdena, det varierade 

bostadsutbudet tycks snarare gälla staden i stort. Däremot är det en mer bostadsspecifikt 

ambition som strategen syftar på när det gäller blandningen och närheten av olika 

funktioner.     

 

I samband med diskussioner om en blandad stad så framkom under intervjuerna, att 

även om Norrköping har en problematisk social situation, så existerar det även 

ljuspunkter. Ett befintligt område i Norrköping som skulle kunna anses ha en relativt 

socialt hållbar situation är innerstaden eller stenstaden som den även kan kallas som till 

stor del består av stenhus, ofta från förra sekelskiftet. Båda respondenterna framför 
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denna centrala del av staden som bra socialt hållbart område med hänvisning till den 

relativa blandningen av boende från socioekonomiska grupper (Svedberg, 2015; Wallin 

2015). Strategen utvecklar sitt resonemang vidare genom att även föra fram 

Norrköpings kompakta stenstad som socialt hållbar med tanke på att den möjliggör 

många möten mellan grannar och närboende (Svedberg, 2015). Bristen på möten menar 

han annars är ett socialt problem som kan ses i villaområden i Norrköpings utkanter. 

Båda respondenterna uttrycker att stenstadens struktur är en något som eftersträvas 

(Svedberg, 2015; Wallin, 2015) och om de lyckas bygga mer som stenstaden så 

kommer det kunna generera mer social hållbarhet (Svedberg, 2015).  

 

Även om det hos planerarna verkar finnas en bild av hur planeringen skulle kunna 

lyckas nå en önskvärd socialt hållbarare utveckling så finns det ytterligare ett antal 

punkter som lämnar vissa funderingar för hur den sociala utvecklingen i de nya 

bostadsområdena egentligen kommer att bli. Tidigare har det nämnts att de befintliga 

sociala utmaningarna inte har berörts i översiktsplanen, däremot nämns att det finns risk 

för framtida utmaningar rörande den sociala sammanhållningen. I den gemensamma 

översiktsplanen beskrivs hur ett framtida diversifierat bostadsutbud kan leda till en 

boendesegregation där de socioekonomiska skillnaderna växer (Norrköpings kommun 

& Linköpings kommun, 2010). Som en viktig punkt nämns att ”risk för 

boendesegregation ska motverkas genom systematisk uppföljning” och ”behovet av 

insatser för att främja social integration ska ses över återkommande”. (Norrköpings 

kommun & Linköpings kommun, 2010:53).  

 

Ett ytterligare utropstecken som analysen utmynnat i är den framställningen som 

strategen ger av den rådande situationen i staden. Han beskriver att den rådande 

befolkningstillväxten i staden är problematisk (Svedberg, 2015). Strategen menar att det 

i huvudsak bara är fokus på att lösa befintliga kriser som finns rörande bostadsbrist men 

också viktiga samhällsfunktioner så som förskolor. Att de i dagsläget ligger efter och 

riskerar att få betala vite när krav på skola och förskolor inte uppfylls. Även 

flyktingmottagandet gör bostadssituationen ansträngande, då han förklarar att det måste 

läggas fokus på att få fram mer permanenta bostäder inom två år.  
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Att befolkningstillväxten är ett problem för Norrköping skulle även kunna ses som 

uppseendeväckande med tanke på de riktlinjer och ambitioner som tidigare har 

presenterats. Som tidigare är nämnt ger den gemensamma översiktsplanen ambitioner 

om en ordentlig befolkningstillväxt och att detta även är behövligt för att andra 

hållbarhetsaspekter ska uppfyllas med (Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 

2010). Här ges därmed en hint om att svårigheter uppstår när ambitionen om 

befolkningstillväxten håller på att förverkligas.  

 

Ännu en iakttagelse från intervjustudien som bör föras fram är den svårighet som finns 

rörande att få in social hållbarhet i staden övergripande riktlinjer. Strategen antyder på 

svårigheter i att få in social hållbarhet i den kommande nya översiktsplanen för staden 

(Svedberg, 2015). Han menar på att tidsplanen är snäv och kort och att visioner rörande 

social hållbarhet troligtvis kommer att fångas upp bättre i nästa översiktsplan istället. 

 

Slutligen rörande arbetet med social hållbarhet generellt i planering av Norrköping ges 

en problematisk bild. Som tidigare är beskrivet i det teoretiska avsnittet under social 

hållbarhet (avsnitt 2.2), är jämställdhet mellan kvinnor och män ett av de tre 

kännetecken för just social hållbarhet. I intervjun beskriver strategen jämställdhet som 

”svårfångat” och att ”vi har svårt att applicera begreppet jämställdhet i planering” 

(Svedberg, 2015). Han nämner dock att de känner till hur kvinnors kontra mäns 

livsstilar ser ut men att det samtidigt finns ett dilemma hur det sedan ska kunna fås in i 

planeringen (Svedberg, 2015). Härmed stärks den bild som Larsson (2002) beskriver (se 

avsnitt 4.2), om att planeringsinstitutionerna har svårigheter med att få in 

jämställdhetsperspektivet.      

   

6.1.3 Norrköping övergripande – ekologisk hållbarhet 
I analysen av den gemensamma översiktsplanen har flera riktlinjer kunnat identifieras 

som skulle kunna kopplas till vad som kan anses bidra till ekologisk hållbar utveckling. 

Till att börja med presenterar översiktsplanen att en gemensam klimatvision är antagen 

(Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010). I den gemensamma 

översiktsplanen nämns att denna vision innefattar bland annat att kommunerna 

tillsammans ska ”medverka till att hejda den globala 
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uppvärmningen”[…]”kommunernas kommunala planering ska vara 

klimatmedveten”[…]”fokus ska ligga på att minska utsläppen av växthusgaser och 

anpassa samhället till framtida klimatförändringar”[…]”kommunerna ska alltid välja 

förnybara energikällor inom transport- och energisystemen” (Norrköpings kommun & 

Linköpings kommun, 2010:17).  

 

Förutom dessa övergripande punkter vilka påverkar planering generellt finns det ett 

flertal riktlinjer som skulle kunna kopplas till bostadsbyggande. I den gemensamma 

översiktsplanen nämns även vissa riktlinjer och inriktningar vilka ska kunna säkerställa 

att den planerade befolkningstillväxten ska kunna ske med begränsad miljöbelastning 

(Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010). Exempelvis sätts riktlinjer om 

att utbyggnaden av städerna främst ske genom förtätning och att högst 3 % av 

åkermarken får exploateras för stadsutbyggnad1. I den gemensamma översiktsplanen 

läggs även fokus på transport, där är en genomgående idé om att bebyggelse och 

miljövänliga transportbehov ska sammanfalla finns. I den gemensamma översiktsplanen 

nämns hur ”ett av huvudsyftena med översiktsplanen är att långsiktigt påverka 

bebyggelsestruktur och lokalisering av start och målpunkter” (Norrköpings kommun & 

Linköpings kommun, 2010:31). Sammantaget presenteras en rad inriktningar vilka ska 

göra att de boende i städerna ska välja miljövänligare transportmedel (Norrköpings 

kommun & Linköpings kommun, 2010). Bilberoendet ska minska och istället ersättas 

av en utveckling av kollektivtrafiknätet och inte minst satsningar på tillgänglighet via 

gång och cykel.   

 

En inriktning som inte minst kommer att påverka framtida bostadssatsningar är den 

rörande utvecklingen av staden runt resecentrum. Här kanske den övergripande 

inriktningen om bebyggelseutveckling samordnad med transporter är som tydligast för 

Norrköping. I samband med det planerade anläggandet av höghastighetsbanan, 

Ostlänken, presenteras en rad olika möjligheter för annan samutveckling i städerna 

(Norrköpings kommun & Linköpings kommun, 2010). Med en framtida 

höghastighetsstation och resecentrum i centralt läge ses en möjlighet i att göra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Denna riktlinje kritiseras dock av Länsstyrelsen, som menar på att 3 % är en så pass betydande del av 
jordbruksmarken att konsekvenserna bör ses över ytterligare (Norrköpings kommun & Linköpings 
kommun, 2010:79). 
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satsningar på ny stadsutveckling i mycket nära anslutning. Här öppnas en möjlighet att 

till fots ta sig till resecentrum och därmed även till många andra målpunkter. Att ta sig 

till Stockholm från Norrköping beräknas ta cirka 45 minuter när Ostlänken står klar. 

 

Samtidigt som den gemensamma översiktsplanen presenterar flera riktlinjer som kan 

kopplas till mer ekologisk hållbarhet ger respondenterna en något mer nedtonad bild när 

det gäller de möjligheter som sedan kommunen har när bostadsområdena ska planeras. 

Strategen menar på att lagen begränsar möjligheten för kommunens inflytande 

(Svedberg, 2015). Han beskriver att de exempelvis kan arbeta med ambitioner om att de 

boende i områdena lättare ska kunna transportera sig miljövänligt genom att planera för 

kollektivtrafik, cykel och fotgängare. Andra satsningar som berör bostadsbyggandet 

konkret beskriver han dock som betydligt svårare att påverka. Båda respondenterna tar 

upp ett exempel rörande val av energi för nya bostäder, där de förklarar hur domstol 

slagit fast att kommunen inte kan bestämma vilket energialternativ som byggherren vill 

använda för de framtida bostäderna (Svedberg, 2015; Wallin, 2015). Även om 

kommunen tycks vara begränsad vid att ställa krav på bostadsbyggandet menar 

projektledaren/processledaren som tidigare är nämnt, att det som kommun går att ha ett 

mer offensivt ställningstagande rörande ekologisk hållbarhet (Wallin, 2015). Han menar 

på att ”inte Norrköping är någon föregångskommun vad gäller miljöfrågor” och 

hänvisar därefter till att exempelvis Malmö stads miljöprogram är betydligt mer ”djärvt 

och offensivt” i jämförelse med Norrköpings kommuns (Wallin, 2015). Han anser att 

detta även speglar vilken politik som bedrivs i respektive stad. 

 

En ekologisk utmaning som såväl respondenterna och den gemensamma 

översiktsplanen berör och uttrycker att man arbetar med är en del befintliga ekologiska 

och miljörelaterade problem som redan påverkar eller med stor sannolikhet kommer 

påverka staden och bostadsområden inom en snar framtid (Norrköpings kommun & 

Linköpings kommun, 2010; Svedberg, 2015; Wallin, 2015). Både den gemensamma 

översiktsplanen och respondenterna beskriver hur arbete måste utföras rörande 

luftkvalitet, översvämningar och sanering av gammal industrimark. Strategen beskriver 

exempelvis att det finns riktlinjer för lägsta golvhöjd för att undvika framtida 
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översvämningar och att planer utformas på ett sätt för att undvika friskluftsintag från 

vägar med dålig luftkvalitet (Svedberg, 2015).  

 

Sammanfattningsvis beskriver strategen att mycket av det arbete som berör ekologisk 

hållbarhet handlar om stadsomfattande satsningar och inte lika mycket på 

bostadsområdesspecifik nivå (Svedberg, 2015). Bostadsområdesspecifika åtgärder anser 

han som svåra med hänvisning till lagstiftning. Även åtgärder för att få individer att leva 

mer ekologiskt hållbart beskrivs som svåra. Han nämner även att den nuvarande svåra 

situationen, rörande eftersatthet i bostadsbyggande och lokalbrist som måste lösas, har 

lett till att de i planering för tillfället snarare kollar i var man kan strunta i ekologiska 

och miljömässiga riktlinjer än hur de kan bygga så ekologiskt hållbart som möjligt. 

Strategen beskriver att de nuvarande prioriteringarna rörande miljö och ekologi, i den 

rådande situationen, ”är nere i källaren” (Svedberg, 2015), och uttrycker en viss oro att 

nedprioriteringen kan ge problem i framtiden. 

 

6.2 Inre hamnen 

6.2.1 Inre hamnen – förutsättningar och inflytande  
Att Inre hamnen fått en säregen prioritet märks inte minst genom att se till hur själva 

planeringsprocessen är startad och uppbyggd. Projektledaren för Inre hamnen, Fredrik 

Wallin (2015), beskriver Inre hamnen som ett projekt vars resurser är större än normalt. 

Han förklarar att antalet involverade från kommunen ligger på en hög nivå som inte 

skulle vara genomförbar vid varje planarbete. Förutom att resurser från kommunens håll 

är påtagligt stora är även involverandet från andra parter utmärkande. Projektledaren 

beskriver att det var vid ett påtagligt tidigt skede som aktörer blev involverade i 

stadsbyggnadskontorets projekt (Wallin, 2015). Ett enligt honom tydligt exempel blir 

den byggherregrupp som etablerades i ett ovanligt tidigt skede, en grupp som skapades i 

ett gemensamt initiativ bestående av 8 byggherrar vilka har följt med under en längre 

tid. Förutom att följa processen förklarar projektledaren att de även är deltagande 

genom att åta sig olika uppgifter rörande exempelvis arbete med mobility management, 

ekosystemtjänster och resurseffektivitet. Genom detta sätt har även byggherrarna i ett 

tidigt skede fått uppdrag och ansvar i att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket på så sätt 
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projektledaren anser ger en viss avlastning för kommunen samt höjer delaktigheten från 

aktörerna.  Förutom byggherrarnas medskapande har det även lagts fokus på 

medborgarinflytande, vilket inte minst nämns upprepande i dokumentet Program för 

Inre hamnen (Norrköpings kommun, 2014b). Under höstarna 2011 och 2012 

genomfördes två slags forum där vanliga medborgare fick chansen att exempelvis 

skissa, diskutera, lämna synpunkter om hur de skulle vilja att området skulle utformas. 

Vid både tillfällena kom runt 600 besökare. Men för ett område som Inre hamnen är det 

ganska svårt att få bra input från medborgare i ett så tidigt skede (Wallin, 2015). Han 

menar på att eftersom ingen bor i området innan projektet startades blir det svårt att helt 

kunna få en uppfattning om hur allt kommer se ut. Projektledaren berättar att i princip 

ingen hade någonting i motsättning mot projektet vilket enligt honom i princip aldrig 

sker. Att det snarare är senare i processen som ett fördjupat deltagande kan bli till nytta, 

eftersom det då troligtvis finns mer kunskap och åsikter från den vanliga medborgaren.   

 

Även om inflytande har kunnat fås tidigt till detta projekt så finns det tecken i både 

programmet för Inre hamnen samt från projektledaren att vissa hållbara aspekter var 

svåra att kunna få med i det slutliga resultatet (Norrköpings kommun, 2014b; Wallin, 

2015). Dels så handlar det om mycket höga kostnader i samband med sanering men 

även vissa förflyttningar och förändringar som måste genomföras om Inre hamnen ska 

kunna byggas ut helt. Projektledaren berättar om att kostnaderna för flyttar av 

verksamheter kommer att uppgå till flera hundratals miljoner kronor (Wallin, 2015). 

Förflyttningarna i sig beskrivs som ett stort delprojekt med bra dialoger och gemensam 

syn, där det främst handlar om den befintliga hamnverksamheten måste flyttas för att ge 

plats åt den nya stadelen. I fallet rörande den nödvändiga och dyra saneringen av 

marken har dock kommunen lyckats få viss hjälp med pengar från staten (Wallin, 2015). 

Det återstår att se om de dyra kostnaderna för att sanera och bygga den nya stadsdelen 

skulle kunna bli ett problem när ekonomiska insatser för hållbarhet ska till.  

 

I intervjun om Inre hamnen återkommer diskussionen om hur det juridiska försvårar 

kommunens arbete med att få in hållbarhetsaspekter i planeringen (Wallin, 2015). 

Projektledaren menar, som tidigare är nämnt, att det blivit svårt att från kommunens håll 

att ställa krav på hur byggherrana ska bygga för att det ska bli mer socialt- eller 
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ekologiskt hållbart. Han påpekar dock att det tidiga involverandet av olika aktörer ökat 

chansen att kunna få in mer hållbarhetsaspekter i planeringen av Inre hamnen. Genom 

samarbetet med aktörer har enligt honom en arbetsform uppstått där gemensamma 

målbilder och intressen har kunnat framarbetas. Därmed tycks alltså vissa hållbara 

aspekter kunna få genomslag genom det samförstånd som bildas.  

 

I fallet Inre hamnen verkar ambitionen om att staden ska vara attraktiv få ett stort 

inflytande. Projektledaren beskriver Inre hamnen som ett område som ska få det där 

extra och ge någonting till staden som inte finns idag (Wallin, 2015). Att det därmed 

kan bli ett område som även planeras i syfte om konkurrenskraft i jämförelse med andra 

städer. Hur exempelvis inriktningen på attraktiviteten kan påverka hur arbetet och 

utformning med social- och ekologisk hållbarhet nämns mer under de kommande 

styckena.   

  

6.2.2 Inre hamnen – social hållbarhet 
Både projektledaren samt dokumentet Program för Inre hamnen vittnar om en svår 

utmaning gällande den sociala hållbarheten (Wallin, 2015; Norrköpings kommun, 

2014b). De framhåller att bostadspriserna kommer med största sannolikhet bli dyra 

vilket gör att Inre hamnen riskerar att bli ett socioekonomisk homogent område. Den 

bristande möjligheten för kommunen att kunna inrikta sig på boende för 

låginkomsttagare beskrivs som en bidragande orsak till detta problem och i programmet 

poängteras även att kommunen och politiken måste ta ställning till hur 

segregationsfrågan för Inre hamnen ska tas (Norrköpings kommun, 2014b). Här nämns 

att ”Ett förverkligande av ambitionen om social mångfald och hållbarhet även i Inre 

hamnen kräver mer än bara vackra ord” (Norrköpings kommun, 2014b:25). Vidare 

föreslås det i programmet att krav borde ställas på blandade upplåtelseformer och viss 

andel mindre lägenheter när kommunen äger marken (Norrköpings kommun, 2014b). 

Där nämns även att området inte är tänkt för en speciell målgrupp utan planeringen ska 

ske för en diversifierad och förändrande befolkningsstruktur.  

 

Samtidigt som segregationsrisken uppmärksammas kommer dock projektledaren in på 

ett till synes intressant spår. Han menar på att ett lite mer exklusivt område som Inre 
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hamnen är något som kan behövas för att kunskapsstaden, Norrköping, ska locka till sig 

människor med högre utbildning, vilka som i sin tur behövs för att få in nya branscher i 

staden  (Wallin, 2015). Han påpekar att Norrköping har ett underskott på 

bostadsområden som är lite mer exklusivare och att områden som Inre hamnen behövs i 

konkurrensen mot andra städer. Projektledaren medger att hur man än gör så kommer 

området att inte kunna få in resurssvagare människor, både bostadsrätter och de 

hyresrätter som kommer byggas kommer med stor sannolikhet vara dyra i pris och i 

hyra.  

 

De som sedan kan bo i Inre hamnen kommer att kunna ta del av en genomtänkt och 

attraktiv konstruerad stadsdel och bostadsområde (Norrköpings kommun 2014b; 

Wallin, 2015). Här kommer det att finnas en funktionsblandning med kontor, service, 

äldreomsorg och en hel del andra funktioner för att förenkla vardagen för de boende. 

Planer finns på att verksamheter även ska finnas i de vanliga kvarterbyggnaderna. I 

området planeras det redan från början för en förskola och planer finns också för en 

grundskola (Wallin, 2015).  

 

I studien har dock vissa åtgärder identifierats vilka skulle kunna förklaras som 

kompensation och åtgärder för att Inre hamnen ändå ska bli en stadsdel för hela staden. 

För både boende och utomstående kommer Inre hamnen vara lättillgängligt genom att 

olika fysiska barriärer överbryggas eller konstrueras om (Norrköpings kommun, 2014b). 

I programmet nämns den betydande tillgängligheten till resecentrum och där med resten 

av Sverige. Här presenteras även satsningar på kollektivtrafik och sammanfogningar 

med resten av staden skulle kunna ses som en socialt hållbar genom att förenkla vissa 

möten. De förslag som kanske skulle kunna ses som sociala hållbarhetsåtgärder för 

Norrköpings i stort är de planer för målpunkter och magneter i stadsdelen. Både 

projektledaren och programmet presenterar visioner om flera platser i Inre hamnen som 

ska locka hela stadens befolkning (Norrköpings kommun 2014b; Wallin, 2015). De 

handlar om parker, hus för aktiviteter, affärer i bottenvåningar, bad, småbåtshamn och 

en eventuell moské med mera. Både programmet och projektledaren fram för även att 

det är viktiga att befintliga fritidsverksamheter i planområdet ska kunna bevaras. 

Projektledaren poängterar att målpunkterna ska vara diversifierade och vara anpassade 
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för människor med olika kulturer, kön och behov och på detta sätt ska Inre hamnen bli 

en stadsdel för fler än bara de boende (Wallin, 2015). Han nämner dock att dessa möten 

av människor från hela staden är trots allt är ett önsketänkande. 

 

Jämställdhet mellan könen är något som inte nämns direkt i program för Inre hamnen 

(Norrköpings kommun, 2014b). Projektledaren nämner dock att förutom att anpassa 

området för närhet till exempelvis barnomsorg så har kommunen och byggherregruppen 

en bra blandning mellan könen på dem som varit involverade i planeringen hittills 

(Wallin, 2015).  

 

6.2.3 Inre hamnen – ekologisk hållbarhet 
De ekologiskt hållbara satsningar har fått betydligt mycket mer utrymme än de socialt 

hållbara i det program som gjordes för Inre hamnen (Norrköpings kommun, 2014b). 

Även projektledaren räknar upp en mängd olika områden och åtgärder, som kan kopplas 

till ekologisk hållbarhet, där arbete redan har skett, sker eller kommer att ske (Wallin, 

2015). I huvudsak verkar det vara två typer av utmaningar rörande ekologisk hållbarhet 

som dyker upp i arbetet med Inre hamnen. Dels är alla de lokala ekologiska problem 

som redan finns i form av förorenad mark, potentiellt skadliga verksamheter och 

problem kopplat till den tunga trafik som passerar området dagligen. Den andra typen 

av ekologiska utmaningar hör till de mer globala och framtida problemen som kan 

finnas rörande anpassningar för att exempelvis minska effekten på eller förbygga inför 

klimatförändringar med mera.  

 

Rörande de befintliga lokalspecifika miljöproblemen så framhävs en stor 

hållbarhetsbonus i projektet Inre hamnen (Norrköpings kommun 2014b; Wallin, 2015). 

Det gäller den stora marksaneringen som kommer krävas i det flera sekel gamla hamn- 

och verksamhetsområdet som nu ska bebyggas med bostäder. Projektledaren förklarar 

att det förorenade området är sedan länge mycket känt och att kommunen nu tar ett 

ansvar för saneringen som huvudman för detta (Wallin, 2015). Saneringen kommer som 

tidigare är nämnt bli kostsam men som projektledaren beskriver det så är det ändå en 

åtgärd som skulle krävas inom kort oavsett om det skulle byggas bostäder eller inte. Till 

denna kategori av miljöåtgärd kan även de tidigare nämnde flyttarna av verksamhet 
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nämnas, vilka potentiellt sätt också skulle innebära risker för människors och miljöns 

hälsa. 

 

Ett annat befintligt miljöproblem som krävs att åtgärdas i samband med byggandet av 

bostäder i Inre hamnen är den närliggande trafiken (Norrköpings kommun 2014b; 

Wallin, 2015). I närheten av det framtida området finns både den tungt trafikerade Östra 

Promenaden som binder ihop E22:an med E4:an, samt Norra Promenaden och 

Packhusgatan. I mycket nära anslutning passerar dagligen mycket tung trafik men även 

farligt gods. Både projektledaren och programmet nämner att arbetet med att reglera och 

förändra trafikflödena sker i ett större stadsomfattande projekt av kommunen. Projektet 

syftar till att minska problemen rörande buller, dålig luftkvalitet samt potentiella 

katastrofer med farligt gods.  

 

Trots ett gediget arbete för att lösa befintliga miljöproblem i Inre hamnens område tycks 

även arbete läggas på ekologiskt hållbara åtgärder för framtida och globala utmaningar. 

Till att börja med så skulle den förtätning som sker kunna kopplas till en hänsyn till 

marktillgång, men även bidra till alla kommunikativa fördelar som en sammanbyggd 

stad har (Norrköpings kommun, 2014b). Utöver detta nämner projektledaren att ett nyss 

påbörja arbete också kommer att fortgå med energi, byggmaterial, resurseffektivitet, 

ekosystemtjänster, dagvattenhantering, biologisk mångfald och lokalt klimat (Wallin, 

2015). I program för Inre hamnen utvecklas också en rad punkter där en betoning läggs 

på en önskad hög standard på tekniska system och försörjningssystem (Norrköpings 

kommun, 2014b). Här framförs också hur höga krav på byggnadsmaterial, 

konstruktioner och energihushållning kommer att ställas och att dessa ska ha ett litet 

ekologiskt fotavtryck. I programmet finns även visioner att få in förnyelsebar 

energiproduktion i anslutning till eller på områdets bebyggelse men också mål om att 

skapa slutna kretslopp där vatten, avlopp, avfallsströmmar och energiförsörjning ska tas 

om hand på det bästa hållbara sätten som möjligt. Ett fortsatt jobb ska ske runt en rad av 

dessa förslag. 

 

Förutom dessa tekniska lösningar rörande energi- och resurseffektivisering läggs ett 

större fokus på vatten och grönska i program för Inre hamnen (Norrköpings kommun, 
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2014b). I programmet presenteras omfattande satsningar på grönyta vilket förväntas 

bidra till att ekosystem stärks, effekter på klimatförändring minskas men även att 

områdets attraktivitet höjs. I programmet presenteras även hur stora nederbördsvolymer 

ska kunna tas om hand. Här introduceras hur en dagvattenhantering med hög kapacitet 

kan sammankopplas mellan konstruerade våtmarker och kanaler vilket inte bara 

kommer kunna ta hand om nederbördsmängder utan även gynna biodiversitet, 

mikroklimat och än en gång attraktiviteten. Nästa utmaning rörande vatten som 

planerare tagit tag i är havsnivåhöjningen (Wallin, 2015). Projektledaren förklarar att 

markhöjningar kommer att krävas i detta havsnära läge och nämner att riktlinjerna för 

byggnadernas golv ska vara minst 2,5 meter över havsnivån.      

 

Som ännu en satsning för en ekologiskt bättre framtid skulle de föreslagna satsningarna 

på kollektivtrafik, gång- och cykelväg kunna nämnas. I program för Inre hamnen 

tydliggörs att ”Energi- och klimatfrågan kommer med stor sannolikhet att tvinga fram 

en omställning från privatbilism till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik” 

(Norrköpings kommun 2014b:41). I programmet nämns att ”cykel och gång ska ha 

företräde i gaturummet” (Norrköpings kommun 2014b:36) och i programmet 

presenteras även flera olika förslag på gång- och cykelvägsanslutningar till omgivande 

stadsdelar (Norrköpings kommun, 2014b). Även förslag på olika 

kollektivtrafikförbindelser presenteras, bland annat diskuteras eventuella dragningar av 

spårväg förbi området. I programmet för Inre hamnen framställs bara Inre hamnens läge 

i sig som hållbart och attraktivt med anspelning på det korta gångavståndet till 

resecentrum som knutpunkt för gröna trafikslag. 

 

Föreslagna satsningarna som kan kopplas till ekologisk hållbarhet i Inre hamnen är till 

synes många och flera av dem skulle kunna kopplas till de ekologiskt hållbara 

komponenter som nämns i det teoretiska avsnittet. Förslag på åtgärder finns för både 

befintliga och kommande miljöproblem, varav exempelvis saneringen redan är bestämd 

(Wallin, 2015). Projektledaren beskriver Inre hamnen som ett område där de ekologiska 

satsningarna inte kommer att likna något som finns tidigare i Norrköping. Samtidigt 

tonar han dock ner förväntningarna något och menar på att de ekologiska satsningarna 
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för Inre hamnen kommer att vara utmärkande i en regional jämförelse men att det i ett 

större sammanhang finns satsningar på områden som är större en denna. 

 

6.3 Såpkullen etapp 1 

6.3.1 Såpkullen etapp 1 – förutsättningar och inflytande 
Fredrik Wallin, som var processledare för projektet Såpkullen etapp 1, beskriver 

processen för bostadsområdet som mer traditionell (Wallin, 2015). Han förklarar att 

förutsättningarna från kommunala inflytanden var från början begränsade av vissa 

ramar eftersom större delen av den mark som skulle bebyggas var privat. Vidare menar 

han på att det markägande bolaget, tillhörande IFK Norrköping, gick in med en viss 

förväntan kring inriktning och ekonomi i projektet. Den inriktning som till slut sattes för 

projektet innehöll en begränsad mängd idéer rörande hållbar planering, vilket dock 

processledaren menar på, speglar hur hållbarhetsarbetet i Norrköping brukar gå till. 

Projektledaren klargör också att förutsättningarna för det nya bostadsområdet även 

påverkas av dess storlek och omgivande stadsstrukturer. Han menar att Såpkullen etapp 

1 är relativt litet och kommer smälta in i den omgivande stadsstrukturen vilket resulterar 

i att det inte kommer sätta något större avtryck utan att det snarare får liknande 

egenskaper som den intilliggande stenstaden. I projektplanen för området ges en 

liknande bild, där betoning finns på att utformningen ska smälta in med omgivningen 

(Norrköpings kommun, 2013a).  

 

Att planeringsprocessen gått till på ett traditionellt sätt spelar också in på hur inflytande 

från andra aktörer har erhållits. Till skillnad från dialoger och medborgaraktiviteter 

beskriver här processledaren ett tradionellt utförande med samrådshandlingar och 

samrådsmöten (Wallin, 2015). Han förklarar även att det i detta projekt inte fanns någon 

riktig allmän opinion utan att det såg ut som vanligt med en traditionell ”not-in-my-

backyard-debatt” (Wallin, 2015). Han förklarar att kritiken fram för allt har kommit från 

grannar som oroat sig om saker så som konkurrens om parkeringsplatser dessutom 

nämner han även att det fanns en debatt rörande fotbollsarenan som om när 

”huliganerna och AIK:arna som kommer till staden” (Wallin, 2015) och hur de skulle 

komma in till arenan efter bostadsområdets uppförande.  
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Såpkullen etapp 1 ger därmed ett annat inslag på hur förutsättningar och inflytande kan 

se ut. Här handlar det inte om stora visionära idéer som ska revolutionera utan snarare 

en utbyggnad av något befintligt som varken får någon större uppmärksamhet från 

kommunen eller befolkningen i stort.    

 

6.3.2 Såpkullen etapp 1 – social hållbarhet 
Gällande planering för social hållbarhet ger planeringsdokumenten för Såpkullen etapp 

1 en bild av en relativt begränsad hänsyn. Vid analysen av programmet och detaljplanen 

identifieras hur liten mängd text som faktiskt berör vilka sociala konsekvenser som 

projektet skulle få. I programmet sammanfattas de sociala konsekvenserna av 

bostadsområdet med cirka 20 ord (Norrköpings kommun, 2007) i detaljplanen med 

cirka 40 (Norrköpings kommun, 2013a). Det kan även ses som intressant att det finns en 

skillnad mellan dessa beskrivningar i, programmet beskrivs de sociala konsekvenserna 

såhär: 

 
Tillskottet av nyproducerade lägenheter kan innebära ett ökat utbud av 

attraktiva familjelägenheter. Ålderssammansättningen i området kan komma 

att påverkas positivt av en barnvänlig utemiljö. (Norrköpings kommun, 

2007:4) 

 

I detaljplanen är det detta som nämns under ett stycke med samma rubriksättning:  

 
 

Jämställdhetsaspekterna ska beaktas vid planering av nya bostadsområden. 

Nya belysta stråk och bebyggelsen i sig kan medföra ökad trygghet för de 

individer som är utsatta i det offentliga rummet (kvinnor, äldre, unga män, 

etniska minoriteter, icke heterosexuella bla.). (Norrköpings kommun, 

2013a:26) 

 

Någon utförligare beskrivning av de sociala konsekvenserna ges inte men att döma av 

programmet och detaljplanen kopplas dessa påståenden till iakttagelser av den befintliga 

befolkningsstrukturen och förslagen på utvecklingen av de offentliga miljöerna. I 

programmet nämns exempelvis att det finns en låg andel barn i närområdet 
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(Norrköpings kommun, 2007). Antagligen syftar programmet på att de nya kvarteren 

skulle kunna bidra med en inflyttning som leder till en mer diversifierad 

befolkningssammansättning och därmed en slags uppbrytning av åldersrelaterad 

boendesegregation. De konsekvenser som nämns i detaljplanen rörande trygghet i det 

offentliga rummet skulle kunna härledas till de satsningar som beskrivs i samma 

dokument, där ett fokus läggs på att utveckla stråk, gångbanor och den offentliga miljön 

(Norrköpings kommun, 2013a). Dessutom nämns i detaljplanen riktlinjer om 

utformning av rekreationsytor på innergårdarna samt förslag om en park i anslutning till 

kvarteren. Detta skulle möjligen kunna kopplas till de sociala konsekvenser som nämns 

i programmet rörande barnvänlig utemiljö.   

 

Förutom ovan nämnda exempel finns några få förslag som skulle kunna anses leda till 

en mer social hållbarhet. Det presenteras exempelvis i detaljplanen hur en skola och 

förskola ska kunna anläggas i detaljområdet (Norrköpings kommun, 2013a), vilket 

skulle kunna bidra till en förenklad vardag för barnfamiljer som det innan fanns en brist 

på i området. Ett visst fokus läggs även på målpunkter i området, vilka skulle kunna 

vara parker, stråk och affärer i bottenplan (Norrköpings kommun, 2013a). 

 

I intervjun med processledaren framkommer dock en aspekt som tidigare förklarades 

under avsnitt 6.1.2, Norrköping övergripande – social hållbarhet. Trots att Norrköpings 

kommun inte haft mycket att säga till om rörande hållbarhet i planeringen pekar 

processledaren på att utformningen av området gör den till en naturlig del av den 

angränsande innerstaden eller stenstaden som den även kallas (Wallin, 2015). Han 

menar på att det nya bostadsområdet kommer att kunna smälta in i den redan 

socioekonomiskt blandade stenstaden och att han även tror att det kan uppstå, under 

omständigheterna, relativt låga hyrorna i bostadsområdet och att det därmed kan bli ett 

område där hushållen kan ha olika inkomstnivåer. 

6.3.3 Såpkullen etapp 1 – ekologisk hållbarhet 
Rörande arbetet med ekologisk hållbarhet beskriver processledaren en svår situation 

med tanke på ägarförhållandena men framhäver dock att det, förutom att uppförandet av 

bostadsområdet är en förtätning i sig, fanns tre punkter som han menar på att 

kommunen fick uttryck för som kan kopplas till ekologisk hållbarhet (Wallin, 2015). De 
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handlade om sanering av förorenad mark, ombyggnad av väg till att bli mer cykelvänlig 

men svårtillgänglig för bilar samt dagvattenanordningar.  

 

Både processledaren och detaljplanen beskriver en situation där sanering av mark var 

absolut nödvändig för att en byggnation skulle kunna ske på platsen (Norrköpings 

kommun, 2013a; Wallin, 2015). I detaljplanen påpekas att den förorenade marken 

annars skulle kunna innebära en långsiktig hälsorisk för de framtida invånarna i området 

(Norrköpings kommun, 2013a). Att även marksanering var nödvändig i detta område 

tydliggör att det finns en genomgående situation i Norrköping av förorenade marker 

som tidigare är beskriven. 

 

Vid sidan om planeringen av själva bostadshusen har där även skett en ombyggnad av 

den närliggande Albrektsvägen (Wallin, 2015). Detta framhäver processledaren som en 

andra åtgärd som kan kopplas till det ekologiskt hållbara. Omvandlingen av 

Albrektsvägen från en trafikled till en stadsgata innebär en begränsning av bilarnas 

framkomlighet och fram för allt mer utrymme för cykeltrafik och fotgängare 

(Norrköpings kommun, 2013a). Processledaren betonar åtgärden som en markering på 

att det faktiskt bara tar några få minuter att ta sig ner till city med cykeln därifrån 

(Wallin, 2015). 

 

Till sist, som processledaren nämnt, genomfördes även ett arbete rörande 

dagvattenhantering kopplat till en problematik som kan gälla stora delar av Norrköping 

(Wallin, 2015). I detaljplanen presenteras fram för allt två åtgärder för att kunna 

fördröja dagvattnet, dels genom fördröjningsmagasin men också genom gröna tak 

(Norrköpings kommun, 2013a). Processledaren förklarar närmre att 

fördröjningsmagasinet var något som drevs med framgång till skillnad från de gröna 

taken (Wallin, 2015). Han förklarar att man inte kom hela vägen trots hårda 

pådrivningar. I detaljplanen står att ”15 % av utnyttjad byggnadsarea ska ha gröna tak” 

(Norrköpings kommun, 2013a:25), vilket skulle kunna tyda på att det var dit kommunen 

lyckades driva frågan. 
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I övrigt menar processledaren att det rörande projektet, Såpkullen etapp 1, har varit 

svårt att driva satsningar på ekologisk hållbarhet eftersom markägarförhållandet innebär 

ännu tydligare begränsningar när krav ska ställas (Wallin, 2015). När exploatören inte 

visar intresse för vidare ekologiska satsningar menar han på att exploateringsavtal bara 

kan drivas med begränsad framgång. Han påpekar även att det handlar om ekonomi och 

förklarar att lägenheterna i området kan komma att vara något billigare vilket då leder 

till mindre investeringsmöjligheter i miljörelaterade åtgärder. Slutligen klargör 

processledaren att om ytterligare satsningar för en ekologisk hållbar utveckling i 

Såpkullen etapp 1 ska ske är det upp till byggherren att driva dessa, kommunen kan inte 

ställa mer krav.     
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7. Diskussion & Slutsatser  
 

I detta kapitel diskuteras och summeras det som studien identifierat. Det inleds med ett 

avsnitt med diskussion där jag som undersökare poängterar upptäckter och mönster. 

Därefter presenteras uppsatsens slutsatser strukturerade i punktform.      

 

7.1 Diskussion 
 
Sammantaget har jag genom detta arbete kunnat visa på hur Norrköpings kommuns 

fysiska planeringsinsatser för social och ekologisk hållbarhet kan skilja sig markant från 

ett fall till ett annat. Jag har kunnat belysa hur olika förutsättningar har stor inverkan på 

hur och om ett område ska kunna planeras för en mer hållbar social och ekologisk 

utveckling. Att faktorer som markägande, samarbetssätt och politiska ambitioner redan 

från början eller i ett tidigt skede spelar roll för hur dessa hållbarhetsaspekter kan få 

genomslag.  

 

Norrköpings kommun är öppna med hur exempelvis sociala problem finns i staden och 

respondenterna visar en väl medvetenhet i stadens problematik och sårbarhet rörande 

den sociala och ekologiska utvecklingen. Trots detta är det en image av 

kunskapsutveckling, bransch och befolkningstillväxt som den övergripande fysiska 

planeringen signalerar där stort fokus tycks ligga på attraktivitet och konkurrenskraft 

snarare än att förbättra och förändra den situation som finns i den existerande 

befolkningen. Ett exempel på detta tycks ha identifierats i Inre hamnen som fått ett stort 

fokus av kommunen och som uppenbarligen speglar en idé av det nya Norrköping där 

en viss typ av Norrköpingsbor kommer att lockas att bo. Hållbarhetsåtgärderna är, i 

Norrköpingsmått, väl tilltagna i projektet men samtidigt ger projektledaren ett tydligt 

sken om att detta är ett område som ska kunna locka till sig något nytt som tidigare inte 

finns i staden. Ett projekt som fått så mycket resurser borde kanske också rikta sig 

tydligt åt att lösa det utmaningar som finns i den befintliga befolkningen.  

 

De sociala hållbarhetsåtgärderna tycks lida i den situation som den fysiska planeringen 

befinner sig i. Planerarna verkar vilja nå en social hållbarhet men uppvisar en slags 
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uppgivenhet då olika hinder står i vägen för att den fysiska planeringen ska kunna bidra. 

Att planera för integration och segregation är svårt, och att få in olika perspektiv som 

jämställdhet nämns som svårfångat. Det finns en ambition om en blandstad som delvis 

redan finns i centrala delar av Norrköping. Det som dock respondenterna uttrycker är 

snarare en förhoppning om att lyckas bygga som blandstaden än att de faktiskt aktivt 

nämner att de planerar för att behålla eller bygga ut den blandade staden.  

 

I uppsatsen förtydligas även det begränsade fokus på social hållbarhet som finns i den 

gemensamma översiktsplanen. Delvis nämns det hur olika hushåll ska kunna bo i staden 

men samtidigt uppmärksammas inte den befintliga boendesegregationen. I dokumentet 

uppmärksammas emellertid boendesegregation som ett problem som kan uppstå, men 

samtidigt delges inga konkreta fysiska åtgärder, utan detta verkar snarare lämnas till 

framtiden och vidare utredningar. Det är också så jag får uppfattningen om att den 

fysiska planeringen från kommunens sida verkar ställa sig. Att åtgärder för att 

exempelvis kunna bryta segregationsmönster antingen skjuts fram eller att dessa 

utmaningar ska kunna lösas genom andra aktiviteter som inte tillhör den fysiska 

planeringen. Kommunens fysiska planerare verkar ha fullt upp i att bara lösa någon 

slags tillgång till bostad för den växande befolkningen. Vidare fysiska 

planeringsåtgärder för att befolkningen och staden ska få en social hållbar situation får 

lämnas till framtiden.  

 

Kanske är det som en viss kompensation som det, i de planeringsdokumenten som 

studerats, sätts ett fokus på att människor ska mötas i det offentliga rummet. Rörande 

Inre hamnen verkar det finnas en tillit till att målpunkter ska kunna blanda befolkningen 

och bidra till någon slags integration i den nya delen staden. Då det kanske är 

underförstått att det kommer bli svårt att motverka att Inre hamnen kommer bli en 

relativt segregerad stadsdel ställer planerarna en förhoppning till människor utifrån ska 

lockas till att röra sig i området genom att olika aktiviteter och verksamheter ska finnas 

vilka ska riktar sig åt människor med olika behov och egenskaper.  

 

Rörande arbetet med de ekologiskt hållbara åtgärderna i Norrköping uppkommer delvis 

samma slags anda som för det som studien kunnat identifiera inom socialt hållbara 
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åtgärder. Här har respondenterna framfört hur deras chans att ställa krav är lägre än 

önskat och hur den kommunala fysiska planeringen även är begränsad när det gäller att 

påverka individer. I denna uppsats identifieras att de ekologiska hållbarhetsåtgärderna är 

starkt beroende av olika förutsättningar, där exempelvis arbetet med Inre hamnen visar 

hur ett samarbete med exploatörerna kan få bra resultat när ekologiskt hållbara frågor 

integreras i ett gemensamt projekt tidigt. I fallet Såpkullen visades som känt en annan 

bild. Generellt sett så verkar dock Såpkullen vara det exempel som ger rätt bild av hur 

det brukar se ut. I regel verkar kommunen mest kunna påverka sådant som finns runt 

om bostäderna, så som att göra vägnäten anpassade för miljövänligare transporter.     

 

I denna studie av Norrköpings planering kan vissa mönster rörande de ekologiska 

hållbara satsningarna identifieras. Många är teknikorienterade och grundar sig i en tanke 

om att kunna klara av en växande befolkning utan att det ska påverka miljön. Emellertid 

är fysisk planering nära kopplat till tekniska åtgärder och kanske av natur har svårt att 

påverka den ekologiska utvecklingen icke-fysiskt. Eftersom tillväxt inte ses som något 

problem utan snarare en nödvändighet i den gemensamma översiktsplanen är det ganska 

tydligt att den kommunala planeringsinstitutionen är ljusgrönt inriktad i sin syn på 

ekologisk hållbarhet. Utan att döma ut den ljusgröna synen på ekologisk hållbarhet, 

skulle det dock kunna gå att ifrågasätta på det sätt som översiktsplanen behandlar sin 

ståndpunkt. Det sker inte särskilt mycket diskussion och självkritik runt dessa 

påståenden och uppsatta mål.  

 

Den kanske största frågan rörande som denna studie medför är om Norrköpings 

kommun överhuvudtaget kommer att planera så ekologiskt hållbart som behövs. Som 

nämnt beskrev strategen en situation där de snarare kollar efter var de kan strunta i 

reglerna än att sätta upp fler. Med tanke på att strategen även nämnde att det skulle 

kunna få konsekvenser i framtiden är det kanske även detta som ska förväntas. Detta 

utmynnar i en del avslutande tankar om för vilken social och ekologisk utveckling 

Norrköping verkligen planeras. I en tid då bostadsutbudet är för lågt och befolkningen 

växer tycks kommunen behöva planera med mindre hänsyn till dessa 

hållbarhetsaspekter än vad som önskas. Ambitioner om mer finns men de som planerar 

uttrycker att hinder finns i vägen. Ett flertal gånger nämns lagen försvåra och i de 



	   56	  

framgångsrika projekten används resurser som inte är överförbara till planeringen av 

alla nya bostadsområden. I fallet med Såpkullen etapp 1 blir det en ekonomisk fråga när 

miljö ställs mot en förhoppning om lägre hyror. Det tycks uppenbart att den fysiska 

planering som kommunen bedriver, på ett eller annat sätt, inte lyckas få en tre pelares 

hållbarhet för de nya bostadsområdena runt om i staden. Kanske är det arv som 

Norrköping bär på ansträngande när staden ska ha en målsättning att växa hållbart. Det 

finns befintliga problem som kräver åtgärder som sanering av mark och 

bostadsbyggande för utsatta, vilket kommunen inte verkar kunna göra på samma gång 

med de rådande förutsättningarna. Möjligtvis skulle det behövas göras åtgärder för den 

befintliga staden innan den stora ambitionen om befolkningstillväxt anammas. 

Problematiken behöver dock inte bara grunda sig i den planering som 

stadsbyggnadskontoret i Norrköping utför, utan att det delvis tycks kunna handla om 

politisk fråga både på kommunal och nationell nivå. Hållbarhetsproblematiken är också 

en fråga som säkerligen kan hanteras parallellt med andra medel en fysisk planering. 

Oavsett hur mycket den fysiska planering som bedrivs i Norrköping bär ansvar för 

utvecklingen, så visar denna studie på en indikation om att när nya Norrköping byggs 

får den sociala och ekologiska utvecklingen svårt att vara hållbar.  

 

7.2 Slutsatser 
 

•   Utifrån denna studie går det att dra slutsatsen att arbetet med social hållbarhet 

och ekologisk hållbarhet sker på olika sätt vid planeringen av de olika 

bostadsområdena. Arbetet sker med olika förutsättningar och med varierande 

resurser. I vissa fall sker ett djupare samarbete med exploatörer där 

hållbarhetsarbetet sker mot gemensamma målbilder. Att använda sig av olika 

avtal för att binda exploatörer är en åtgärd som anses begränsad både i 

användande och som resultatgivande. 

 

•   Studien belyser att det anses svårt att få fram det socialt hållbara perspektivet i 

planeringen av de nya bostadsområdena, ett problem som även gäller generellt 

för den fysiska planeringen i Norrköping. Att bland annat få in ett 

jämställdhetsperspektiv i planeringen beskrivs i regel som svårfångat. Det arbete 
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som planerare från kommunen bedriver handlar ofta om att få in olika funktioner 

i bostadsområdena. 

 

•   Studien har identifierat att arbetet med bostadsområdesspecifika ekologiska 

hållbarhetsåtgärder är relativt begränsat. Arbete läggs ofta på att lösa lokala 

problem, där åtgärder måste vidtas för att göra utsatt och förorenad mark 

bebolig. Mycket av det arbete som bedrivs för en ekologisk hållbar utveckling 

sker på en stadsövergripande nivå där fram för allt arbete med 

transportrelaterade frågor drivs som därefter påverkar bostadsområdena.  

 

•   Det denna studie identifierar är en brist på uttryck för social hållbarhet i 

planeringen av nya bostadsområden. Åtgärder för att förändra de sociala 

problemen, rörande segregation, som finns i staden är till synes otillräckliga i 

den fysiska planeringen. Det som dock får ge uttryck i de nya bostadsområdena 

är att möten ska främjas och att de nya stadsdelarna fysiskt ska integreras i 

staden. Ett fokus läggs på att få in lättillgängliga målpunkter i de nya 

bostadsområdena, så som olika verksamheter och aktivitetsområden, vilka ska 

locka besökare utifrån. Ett annat fokus läggs på att förenkla vardagen för vissa 

målgrupper genom att exempelvis få in skolor, omsorg eller andra funktioner i 

området. Det sker även en planering med inriktning på en blandning av storlek 

på bostäder och upplåtelseformer, vilken dock inte nödvändigtvis kommer leda 

till att segregationsmönster bryts.    

 

•   De ekologiska hållbarhetsuttryck som studien identifierar i planeringen av de 

nya bostadsområdena är ofta kopplade till att lösa lokala problem som finns i 

områdets närhet. Det handlar om att sanera miljögifter och minska risker för 

hälsoskador men även om att anpassa områden för framtida utmaningar rörande 

ökade nederbördsmängder och höjda havsnivåer. Vid det till synes utmärkande 

projektet Inre hamnen ges även uttryck för satsningar på biodiversitet och 

ekosystemtjänster men även resurseffektivitet. Förutom detta läggs överlag ett 

fokus på att kunna transportera sig till och från bostadsområdena på ett 

miljövänligt sätt. Studien belyser dock att den ekologiska hållbarheten inte får 
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det uttryck som kan behövas, ekologiska åtgärder får emellertid stå åt sidan och 

nedprioriteras i den rådande situationen.     

 
 

•   Slutligen drar denna studie en slutsats om att den rådande fysiska planeringen 

kan få problematiska effekter i framtiden. Genom intervjuerna har en bild getts 

som indikerar på en situation där arbetet och uttrycken för såväl social som 

ekologisk hållbarhet för tillfället inte är särskilt tillfredsställande. 

Nedprioriteringar och begränsningar av dessa hållbarhetsaspekter riskerar att få 

negativa konsekvenser i framtiden. Även om de nya bostadsområdena delvis 

rustas för en utsatt framtid, främst genom tekniska åtgärder, så verkar det återstå 

åtgärder för att bostadsområdena och hela Norrköping i framtiden ska anses vara 

socialt och ekologiskt hållbart.     
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Bilaga 1 (Intervjuguide 
projekt/processledare) 
	  
Intervjuguide 1. Områdesspecifikt (Användes vid intervju med Fredrik 
Wallin) 
 
Planeringsprocess 
 
Vilka åtgärder eller samarbeten har genomförts för att förenkla arbetet med 
hållbarhetsfrågor vid planeringen av området? 
Samarbeten (aktörer andra kontor)?  
Medborgarinflytande?  
Ute i god tid för inflytande?  
När gjordes MKB?  
Avtal? (Markanvisningsavtal eller annat exploateringsavtal)  
 
Social hållbarhet 
 
Hur har ni från kommunens håll arbetat med social hållbarhet vid planeringen? 
Målgrupper?  
Boendeformer och Upplåtelseformer?  
Funktioner? (vilka? blandning?)  
Motverka segregation, främja integration och möten av människor från olika 
socioekonomiska, etniska bakgrunder?  
Jämställdhet?  
Identifiering med sitt område?  
 
Miljömässig/Ekologisk hållbarhet 
 
Hur har ni från kommunens håll arbetat med miljömässig/ekologisk hållbarhet vid 
planeringen? 
Känslig och påverkad mark/miljö? (vatten, industritomt etc.) 
Framtida påverkan? (Nederbörd, havsnivå, luftkvalitet, buller etc.) 
Restriktioner/planer för miljövänliga/klimatsmarta bostäder, lokaler och 
utomhusmiljöer? 
Rörande energi? (förbrukning, produktion) 
Rörande invånares livsstil? (planera för att minska miljöpåverkan/ förenkla 
miljövänlighet) 
Rörande vattenförbrukning/avfall? 
 
Framtid och målbild 
 
Vad skulle hållbarhetsarbetet, i planeringen för detta område, kunna betyda för 
framtiden i bostadsområdet och staden i stort? 
Målbilder och hållbarhetsmål?  - 
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Finns det utvalda indikatorer för att mäta om mål nås?  
 
Utmärkande 
 
Är planeringen och planeringsprocessen av detta område likt andra nya områden 
som planeras?  
Varför/Varför inte? Hur? 
Rörande hållbarhet? 
 
 
Avslutning: Något annat du vill lägga till under denna intervju? 
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Bilaga 2 (Intervjuguide strateg) 
 
Intervjuguide 2. Staden och nya områden generellt (Användes vid intervju 
med Andres Svedberg) 
 
Planeringsprocess 
 
Vilka samarbeten eller åtgärder brukar ske för att förenkla arbetet med 
hållbarhetsfrågor vid planeringen av nya bostadsområden? 
Samarbeten (aktörer andra kontor)? 
Medborgarinflytande? 
Avtal? (Markanvisningsavtal eller annat exploateringsavtal) 
 
Social hållbarhet 
 
Hur arbetar ni från kommunens håll generellt med social hållbarhet vid planering 
av nya bostadsområden? 
Målgrupper? 
Boendeformer och Upplåtelseformer? 
Funktioner? (vilka? blandning?) 
Motverka segregation, främja integration och möten av människor från olika 
socioekonomiska, etniska bakgrunder? 
Jämställdhet? 
Identifiering med sitt område? 
 
Miljömässig/Ekologisk hållbarhet 
 
Hur arbetar ni från kommunens håll generellt med miljömässig/ekologisk 
hållbarhet vid planering av nya bostadsområden? 
Känslig och påverkad mark/miljö? (vatten, industritomt etc.) 
Framtida påverkan? (Nederbörd, havsnivå, luftkvalitet, buller etc.) 
Restriktioner/planer för miljövänliga/klimatsmarta bostäder, lokaler och 
utomhusmiljöer? 
Rörande energi? (förbrukning, produktion) 
Rörande invånares livsstil? (planera för att minska miljöpåverkan/ förenkla 
miljövänlighet) 
Rörande vattenförbrukning/avfall? 
 
Framtid och målbild 
 
Vad skulle hållbarhetsarbetet, i planeringen av nya bostadsområden, kunna 
betyda för staden i stort? 
Målbilder och hållbarhetsmål? 
Generella/områdesspecifika mål?   
Finns det utvalda indikatorer för att mäta om mål nås? 
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Utmärkande 
 
Finns det några utmärkande förändringar av inriktning som skett rörande 
planeringen av nya bostadsområden i staden? (Jämför de senaste 5 åren med 
tidigare år) 
Rörande hållbarhet? 
Kopplat till stadsomfattande satsningar på näringsliv, kommunikationer, locka ny 
befolkning mm? 
 
Avslutning: Något annat du vill lägga till under denna intervju? 
	  


