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Abstract 
Sustainability has become a popular term within the official and local government. The 

concept of sustainability is now as visible in the work of the municipalities as it is at a 

national level. However, the term sustainability lacks a viable definition in city 

planning. The ecological and the social dimensions of sustainability are clearly more 

visible in planning processes and in planning documents than economic sustainability. 

Research shows that the economic perspective in city planning often is neglected 

compared to the other dimensions of sustainability. Thus the importance of economic 

sustainability is diminished in planning processes and is often left to be used as a 

framework to the ecological and the social dimensions of sustainability. 

 

Given this problem, this study wishes to unfold if the municipality of Trollhättan, 

Sweden plans for a economic sustainable development. A qualitative case-study is used 

were data is generated by an interview in addition to several literature analysis. In the 

literature analysis code words were identified to help find the relevant data. The 

empirical data is then analyzed and the results of the study were that the municipality of 

Trollhättan plans for an economic sustainable development, however the term is rather 

inserted in other aspects of sustainable development than treated as a sole aspect. 

 

Understanding the usage of the implementation of the term economic sustainability in 

city planning can help further research of development and economically sustainable 

communities.  
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1 Inledning  

Intresset för ämnet grundar sig i ett antal tidningsinsändare i Trollhättans lokala tidning 

Ttela. Gemensamt för dessa är att de belyser en problematik kring hur stadens centrum 

har blivit ensligt, folktomt och inattraktivt. I tidningsinsändarna läggs det ett speciellt 

fokus på avtagandet av centrumhandel (Andersson, 2014, Olsson, 2015, Sjögren 2013). 

 

I Trollhättan finns idag förutom centrumhandeln ett externt köpcentra vid namn Etage 

Överby. Köpcentrat byggdes 2009 och i samband med detta utfördes en 

handelsutredning av Trollhättan kommun. I denna handelsutredning står det skrivet att 

det är viktigt att den framtida balansen mellan centrumhandeln och det planerade 

köpcentrat präglas av jämvikt, så att inte de respektive handelsverksamheterna påverkas 

(Handelsutredning, 2009, s. 7). Enligt tidningsinsändarna är det just detta som skett då 

skribenterna menar att konkurrensen med Etage Överby har bidragit till en ekonomisk 

nedgång i centrumhandeln. Rudolf Antoni (2013) menar att den ekonomiska 

utvecklingen i den konkurrensutsatta centrumhandeln inte länge är hållbar. Rudolf 

hävdar även att det ligger hos de lokala beslutsfattande instanserna att förändra den 

rådande situationen. Handelssituationen som uppstått i Trollhättan är bara ett av många 

perspektiv av en ohållbar ekonomisk utveckling. En hållbar ekonomisk utveckling ska 

innefatta ett hållbart näringsliv, men även andra aspekter så som att tillgodose 

framtidens konsumtionsbehov, att upprätthålla god konkurrens samt att fungera som en 

motor i arbetet till att uppnå social och ekologisk hållbarhet (Basiago, 1999, s. 149-

150). 

 

Problemet som beskrivs har en geografisk och ekonomisk förankring genom ett 

planeringsperspektiv. Med det geografiska, ekonomiska och frågan om Trollhättans 

stads centrums karaktär i åtanke så handlar det i högsta grad om stadsplanering. I detta 

arbete kommer därför ett fokus ligga på hur begreppet ekonomisk hållbarhet och 

stadsplanering sammanfogas i dagens stadsutveckling. 
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
 

2.1 Internationella perspektiv på köpcentra 

Tidigare forskning med fokus på problematik mellan externa och interna handelsplatser 

indikerar att fenomen liknande det i Trollhättan finns även på internationell nivå. 

Barata-Salgueiro (2013) förklarar att fenomenet kan ses som en respons till den allt mer 

påtagliga globaliseringen. Konsumenter i det rådande samhället förknippar numera även 

platser som medel för konsumtion och därför blir köpcentra aktuella som plats för 

handel och ekonomisk aktivitet. Den nya platsen för varukonsumtion påverkar stadens 

hållbarhet då det uppstår ett skifte i den ekonomiska sektorn (Barata-Salgueiro, 2013, s. 

107). Vidare menar Ozuduru, Varol och Ercoskun (2014) att den globala ekonomiska 

krisen mellan 2007-2009 har stärkt köpcentrats roll i samhället. För att reducera de 

negativa konsekvenserna mellan köpcentra och central handel har myndigheter i många 

olika länder utvecklat reformer och program. Dessa tenderar till att fokusera på hur 

planeringen ska innehålla en hållbar ekonomiskt utveckling för att dämpa negativa 

konsekvenser av konkurrens mellan ekomomiska områden i staden (Ozuduru et al, 

2014, s. 146). Ozuduru et al (2014, s. 147) menar att dessa ekonomiska reformer och 

program är vanliga i Europa, men att de däremot saknas i Sverige. 

 

Popova (2015) menar att det är de regionala och lokala myndigheterna som är de 

centrala aktörerna angående den ohållbara ekonomiska utvecklingen i samhället. Hon 

förklarar att beslutsmyndigheterna i stadsplaneringen oftast misslyckas i att adressera 

problemet med den ojämna ekonomiska fördelningen då de hellre fokuserar på den 

estetiska representationen av staden (Popova, 2015, s. 2). 

 

2.2 Svensk planering och framtida planeringsutveckling 

Kärrholm och Nylund (2011) placerar köpcentrafrågan i ett svenskt perspektiv. De 

förklarar att Sverige är ett av få länder som inte för någon form av politik som reglerar 

byggnationer av externa köpcentra. Då Sveriges grannländer för en politik som reglerar 

köpcentrautveckling  så saknar Sverige detta. De förklarar även vidare att i Sverige har 

kommunerna planeringsmonopol och eftersom det inte finns några klara riktlinjer för 

hur köpcentra får byggas inom svensk stadsplanering är det upp till varje enskild 

kommun att hantera planeringsprocesserna (Kärrholm & Nylund, 2011, s. 1050).  
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Kommunernas planingsprocesser ska enligt lag dokumenteras i översiktsplaner. Ett av 

översiktsplanernas syfte är att sätta upp mål för framtida utveckling och hållbarhet.  

Kärrholm och Nylund (2011) hävdar att detta är ett problem i svensk stadsplanering. 

Bristen på klara riktlinjer i planeringsprocesserna för fokus bort ifrån genomförandet av 

en hållbar utveckling för att istället anpassas till att möta de krav som konkurrensen till 

grannkommunerna ställer (Kärrholm & Nylund, 2011, s.1052). Konkurrensen mellan 

kommuner är enligt Kärrholm och Nylund (2011) av stor betydelse när stadsplanering 

diskuteras. De anser att kommunerna i dagens samhälle mer eller mindre tvingas till 

konkurrens då de är rädda för att förlora både handel och sysselsättningsmöjligheter till 

grannkommunerna. Därför anser kommunerna att de måste satsa på att upprätthålla den 

ekonomiska konkurrensen för att inte bli utkonkurrerade (Kärrholm & Nylund, 2011, 

s.1051). Denna satsning kan innebära ytterligare expansion av köpcentra och kan 

därmed komma till att ignorera de ekonomiska ojämlikheterna som existerar inom 

kommuner (Kärrholm & Nylund, 2011, s. 1052). 

 

En viktig insikt som Kärrholm och Nylund (2011) ger är att studier kring hållbar 

utveckling i Sverige tenderar till att fokusera på de ekologiska och sociala aspekterna av 

hållbarhet och ignorerar allt för ofta det ekonomiska perspektivet. Utifrån denna insikt 

menar Kärrholm och Nylund (2011) att det bör utföras studier där ekonomisk hållbarhet 

inkluderas så att framtida forskning kring planeringen och hållbarhet kan studeras 

utifrån en helhet (Kärrholm & Nylund, 2011, s. 1056).  

 

Nyligen publicerade Trafikverket (Kärrholm & Nylund, 2011) ett antal riktlinjer för hur 

kommuner kan planera utifrån ett hållbart perspektiv. De hållbara perspektiven ska ge 

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter till stadsutvecklingen. Enligt Trafikverket 

är det problematiskt att göra dessa begrepp konkreta för tillämpning i stadsplaneringen. 

I Sveriges fall blir detta speciellt svårt då det inte existerar någon lagstadga i hur beslut 

ska fattas kring nya begrepp. Det är istället upp till de enskilda kommunerna att 

bestämma om och hur de ska implementera hållbarhetsfrågorna i planeringen (Kärrholm 

& Nylund, 2011, .s 1054). 

 

2.3 Tillväxt i kommuner 

Teleman (2012) skriver om kommunernas målsättningar att växa. Tillväxt berör både en 

ökad population men även ekonomisk tillväxt. Teleman förklarar att kommunernas 
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målsättning med tillväxt oftast motiveras med att locka till sig skattebetalare men att det 

även är viktigt att kommuner inte tar ut för mycket skatt av sina medborgare. Teleman 

(2012) menar att vi i Sverige har ett väl fungerande system för skatteutjämning som 

kompenserar för skatteskillnader. Utifrån den principen så finns det inget behov av att 

växa ekonomiskt för att kommuner ska överleva. Dock menar Teleman (2012) att 

kommuner som satsar på tillväxt bör upprätthålla en bättre kommunal och kommersiell 

service för medborgarna. Om en måttfull tillväxt prioriteras blir det möjligt att leva ett 

bättre urbant liv med en ökad närhet till service och tjänster (Teleman, 2012, s. 55). 

Vidare menar Teleman (2012) att officiellt sett säger inte den lokala myndigheten nej 

till människor som söker sig till kommunen, men att de helst föredrar höginkomsttagare 

eller företag som kan reducera arbetslösheten. Inflyttningen av dessa typer av individer 

kan i sin tur bistå till att minska kommuners utbetalning av försörjningsstöd och därmed 

stilla kommunernas utgifter (Teleman, 2012, s. 55). Teleman (2012) menar att 

kommunernas konkurrenskraft kan bidra till en ekonomisk utveckling. Han förklarar att 

en kommun vars målsättning är tillväxt bör satsa på att bli lokaliseringsort i regionen för 

att upprätthålla en ekonomisk konkurrens men även för att öka sin attraktivitet för 

potentiella investerare och inflyttare (Teleman, 2012, s. 55).  

 

2.4 Förändrade villkor för stadsutvecklingen 

Både Hall (1998, s. 12, 35) och Knox och McCarthy (2014, s. 17) menar att städer och 

processerna för att utveckla städer har förändrats. Hall (1998) förklarar att grunden till 

denna förändring ligger i expansionen av den globala kapitalismen. Denna expansion 

har inte bara öppnat upp marknaden, utan även gett konsekvenser i hur relationen 

mellan städer och dess interna geografi utvecklats (Hall, 1998, s. 12-13). Effekterna av 

den globala ekonomiska marknaden ger även konsekvenser på en lokal nivå. Utfallet 

och hanteringen av dessa konsekvenser hamnar i de lokala myndigheternas ansvar. 

Städer är således formade i samspelet mellan lokala och globala krafter (Wood & 

Roberts, 2011, s. 125).  

 

Vidare menar Hall (1998) att städers förhållande till marknaden skapar så kallade ”nya 

städer”. Definitionen av detta begrepp kan förklaras som om att det skapas nya 

förhållanden i städer, samtidigt som de försöker behålla sina traditionella strukturer. 

Hall (1998) tydliggör begreppet och menar att de traditionella strukturerna för städer 

innebär att de oftast är uppbygga kring en föråldrad industrikapitalism samt förlegade 
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stadsplaneringsmodeller. Det innebär inte att det framträtt helt nya städer i takt med 

utvecklingen, utan att det istället har skapats nyare system inom de befintliga 

traditionella strukturerna. Det kan exempelvis innebära att stadsplaneringen förändras 

med utgångspunkt i hur den ekonomiska marknaden utvecklas men att de traditionella 

stadstrukturerna fortfarande finns i åtanke. De nya förhållandena kan därmed komma att 

omstrukturera de traditionella sammansättningarna i städerna så att de omvandlas till att 

fylla de behov som den ekonomiska marknaden har. Dock anpassas planeringen inte 

helt efter dagens förutsättningar då de lokala beslutsfattarna vill behålla de traditionella 

strukturerna i staden (Hall, 1998, s. 13-14).  

 

Även om de ”nya städerna ” kan komma att förändra hur städer planeras så sker det inte 

utan att genomgå olika beslutsinstanser. Hall (1998) förtydligar detta genom att påpeka 

att städer inte skapas av en slump utan att det alltid finns en strikt kontroll över vad som 

ska byggas. Här pekar Hall (1998) på planeringens betydelse och innebörd. Han menar  

att det är mycket viktigt att stadsplaneringen reglerar samt kontrollerar vad som byggs i 

den urbana miljön för att utvecklingen ska gå i rätt riktning (Hall, 1998, s. 14).  

 

Growth coalition theory är en teori som i definitionen betyder att en grupp av individer 

eller organisationer samarbetar för att öka den lokala urbana utvecklingen samt att locka 

till sig utomstående investerare (Hall, 1998, s. 81). Koalitionen av individer kan bestå 

av landägare, banker, allmännyttiga företag eller de lokala myndigheterna. Resultatet av 

samarbetet ses som fördelaktigt för alla parter som är involverade. Utomstående 

observanter hävdar dock att koalitionerna är ett tillvägagångssätt för privata investerare 

att influera de lokala myndigheterna så att de kan agera utifrån deras egna intressen. 

Detta sker oftast genom att övertyga den lokala befolkningen om att utvecklingen som 

planeras kommer gynna staden som helhet och inte bara en mindre ekonomisk elit.  

 

Sammansättningen av och arbetsprocessen för dessa utvecklingskoalitioner kan enkelt 

förklaras i hur den lokala median framställer processen. Media har en viktig roll i att 

förmedla koalitionens arbetsprocess. Medias vinklingar kring den urbana utvecklingen 

är sällan kritisk och de förlitar sig oftast enbart på de lokala myndigheternas källor. 

Detta innebär att medias rapporteringar tenderar till att bli i koalitionens fördel och 

lyfter sällan fram kritisk information. Ur medias synpunkt så tjänar de på om staden 

utvecklas då det skapas mer plats för reklam och annonser. Genom att stödja den lokala 
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myndigheten och de olika utvecklarna så upprätthålls ett ständigt flöde av nyheter och 

därmed gynnas median (Hall, 1998, s. 81-83).  

 

2.5 Problemformulering 

Genom att globalisering gjort sig allt mer påtaglig i samhället har städer förändrats för 

att kunna möta de krav som ställs idag. Som respons på förändrade ekonomiska 

förhållanden har stadsutvecklingen tvingats se till nya behov i samhället. Dessa behov 

kan exempelvis inbegripa att reducera arbetslöshet, att försöka minska den ojämna 

ekonomiska tillväxten eller att dämpa konkurrens mellan ekonomiska stadsområden. 

Myndigheter som skapar reformer och program för att adressera rådande problem kan 

hjälpa till att uppnå samhällets behov (Barata-Salgueiro, 2013, s. 107).  

 

Men som tidigare forskning visar är följande utveckling i svensk planering mycket 

diffus. Implementeringen av begreppet ”hållbar utveckling” i svensk planering tycks 

inte ha samma effekt som i resten av världen, mycket på grund av de otydliga riktlinjer 

som existerar inom stadsplaneringen (Kärrholm & Nylund, 2011, s. 1050).  Det har 

gjorts försök att utveckla stadsplaneringen till att innefatta alla de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling men med tanke på att Sveriges kommuner har planeringsmonopol så 

är det otydligt i vad som faktiskt förverkligas. Istället fokuserar kommunerna antigen på 

att utveckla sig utvändigt för att möta konkurrensen från grannkommunerna, eller väljer 

de att gynna enskilda dimensioner av hållbar utveckling. Tidigare forskning visar att 

missgynnandet av perspektiv inom hållbarhet är ett internationellt fenomen då aspekten 

av ekonomisk hållbar utveckling reduceras för att istället ge plats åt den ekologiska och 

sociala dimensionen (Brorström, 2014, s. 27-28). En stor del av tidigare forskning som 

gjorts tyder på att det först och främst är de lokala myndigheternas ansvar att se till så 

begreppet hållbar utveckling täcker alla dimensioner i stadsplaneringen (Brorström, 

2014, s. 29; Kärrholm & Nylund, 2011, s. 1054).  

 

Men hur ser situationen ut i Sverige? Är det som Kärrholm & Nylund målar upp, att det 

råder en oklar riktlinje i hur stadsplaneringen förs? 

 

Tidigare forskning, både internationell och nationell, skapar en bild av en stadsplanering 

som är i turbulens. På en svensk nivå ges en uppfattning av att varje kommun har en 

oklar vision för hur de vill utvecklas då det inte finns några klara riktlinjer. Det 
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förhållandevis nya begreppet hållbar utveckling har blivit allt viktigare att bruka i 

stadsplaneringen men ändå appliceras inte alla dimensioner av det. Många kommuner 

väljer att antigen fokusera på en ekologisk eller en social hållbarhet och väljer att inte 

lyfta fram de ekonomiska perspektiven. Det är dock viktigt att alla dimensionerna av 

hållbar utveckling tas med då de faktiskt står i relation till varandra (Lindén et al, 1998, 

s 21).  

 

2.6 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Trollhättans kommun planerar för en ekonomisk 

hållbar utveckling. 

 

2.7 Frågeställningar 

 Vad innebär ekonomisk hållbar utveckling inom Trollhättans kommuns 

stadsplanering? 

 På vilka sett är planering för ekonomisk hållbar utveckling synliggjord i 

Trollhättans kommun? 

 

3 Hållbar utveckling 
 

I Sverige och världen sker en extensiv urbanisering och år 2050 beräknas tre fjärdedelar 

av världens befolkning bo i urbana miljöer (Brorström, 2015, s. 19). Genom att 

människor i allt större omfattning söker sig till städer ställs högre krav på 

stadsutvecklingen. Pressen på att utvecklas tillför behovet av att hantera tillväxt, att 

bygga ut samt att anpassa den befintliga miljön för stadens invånare. Det handlar 

uppskattningsvis om strukturella förändringar och om myndigheters strävan till att 

utveckla visionen om framtidens motståndskraftiga, välmående och hållbara städer för 

att möta de behov som den kommande tiden ställer (Brorström, 2015, .s 19).  

 

Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung cirka 1980. Begreppet fick sedan större 

spridning år 1987 då FN publicerade rapporten Vår gemensamma framtid (Dahlin, 

2015, s. 14). I denna rapport sattes för första gången miljöproblem i relation till 

ekonomiska termer. Rapporten definierar hållbar utveckling som ”en utveckling där 

dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Zeemering, 2009, s. 248).  
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Enligt Dahlin (2015, s. 15) har denna definition fått störtst spridning då den kan anses 

relativt heltäckande. Brorström (2015, s. 21) förklarar att hållbar utveckling i sin tur kan 

brytas ner i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk.  

Basiago (1999) definierar dimensionerna som följer:  

 Ekologisk hållbarhet – Den ekologiska hållbarheten innefattar allt som har med 

jordens ekosystem att göra. Det kan i stadsplaneringen innebära att utvecklingen 

ska ta hänsyn till att tillgodose luft-, land, - och vattenkvalitet, landanvändning 

och jorderosion samt att det finns en biodiversitet. Innebörden av den ekologiska 

hållbarheten är att samhället således ska vara fritt från luftföroreningar, att 

vattnet ska vara rent och fritt från sanitära risker samt att det ska finnas ett stabilt 

ekosystem (Basiago, 1999, s. 155).  

 Social hållbarhet – Den sociala hållbarheten handlar om välbefinnande, rättvisa, 

makt, rättigheter samt att individens behov tillgodoses. Det handlar i stora drag 

om att människan ska ha ett jämställt rum att leva i och att alla basala centrala 

mänskliga rättigheter uppfylls (Basiago, 1999, s. 153).  

 Ekonomisk hållbarhet – Den ekonomiska hållbarheten innebär att det ska finnas 

ett system för att tillgodose dagens konsumtionsnivåer utan att riskera 

framtidens konsumtionsbehov. Hållbart perspektiv i ekonomisk hållbarhet 

handlar om att det är det ekonomiska systemet i sin helhet som ska bli hållbart. I 

kontexten till staden innebär det att stadens ekonomiska system ska bli hållbart.  

 

Det finns en problematik kring begreppet ekonomisk hållbarhet då det förekommer två 

olika definitioner av begreppet. I den första definitionen förstås ekonomisk hållbarhet 

som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den 

ekologiska eller social hållbarheten. Tillväxt i den ekonomiska sektorn får utifrån 

definitionen därför inte ske på bekostnad på det ekologiska eller sociala kapitalet. I den 

andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur 

anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Detta innebär att ett ökat 

ekonomiskt kapital kan tillåtas på bekostnad av de ekologiska och sociala 

hållbarhetsperspektiven1 (Basiago, 1999, s. 149-150).  

 

Dahlin (2015, s. 20) menar att de tre dimensionerna av hållbarhet aldrig kan stå för sig 

själva utan att de alltid står i relation till varandra. För att uppnå hållbarhet så måste 

                                                 
1 Aktuell studie utgår ifrån den första definitionen av ekonomisk hållbarhet. 
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lösningen vara hållbar i var och en av dimensionerna. Inom stadsutvecklingen kan detta 

komma att bli problematiskt. Zeemering (2009) hävdar att om idealet är att uppnå alla 

hållbara dimensioner så kommer minst en dimension uteslutas i processen. 

Optimeringen av de hållbara målen kräver oerhört mycket politisk involvering samt 

skapade av koalitioner. Detta kan genomföras i de stora städerna, men på en mindre 

lokal nivå är det nästintill omöjligt (Zeemering, 2009, s. 249).  

 

3.1 Dimensionen ekonomisk hållbarhet 

Brorström (2015) beskriver den ekonomiska hållbarheten som den ram som de två 

andra dimensionerna förhåller sig till. I praktiken innebär detta att den ekologiska och 

sociala hållbarheten företräder den ekonomiska i grad av betydelse (Brorström, 2015, s. 

27). Detta menas med att den ekonomiska hållbarheten inte får lika stort utrymme inom 

stadsplaneringen som de två andra dimensionerna. Zeemering (2009) visar att 

uteslutningen av begreppet ekonomisk hållbarhet ger negativa effekter i form av att 

arbetslösheten ökar eller att det skapas en ojämn ekonomisk tillväxt i staden. I städer där  

ekonomisk hållbarhet hamnat i fokus har istället ekonomisk utveckling omkring och i 

stadskärnan ökat. Det har även skapats diverse program för att hjälpa arbetslösa samt 

utvecklats reformer för att stabilisera den lokala ekonomin (Zeemering, 2009, s. 251). 

Utifrån att bruka den ekonomiska dimensionen av hållbarhet kan därmed en mer hållbar 

ekonomisk utveckling formas i stadsplaneringen (Zeemering, 2009, s. 252).  

 

Inom stadsplaneringen hanteras oftast frågor kring hållbar utveckling. Den kommunala 

översiktsplanen bör hantera frågor som gäller hur staden ska balansera ekonomisk 

tillväxt, sociala frågor samt miljöfrågor (Zeemering, 2009, s. 251). I de kommuner som 

har övergripande planer för hållbar utveckling så tenderar den ekonomiska dimensionen 

att reduceras i förhållande till de mer framträdande dimensionerna (Brorström, 2015, s. 

29).  

 

En förklaring som ges till detta diskuterar Lindén, Jörgensen och Bennulf (1998). De 

menar att planeringen i Sverige är demokratisk och därav kan vilken medborgare som 

helst vara med och bestämma. Inom ramen för hållbar utveckling så innebär detta att 

utomstående personer kan ge ett nedifrån-upp-perspektiv till planeringen och därmed 

bidra med värdefulla insikter. Som Lindén et al (1998) förklarar kan dock denna 

utomstående delaktighet även färga hur utvecklingen tar form. Här kan exempelvis 
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miljö och sociala frågor få en högre prioritet. Detta sker först och främst på grund av att 

de utomstående involverade personerna i planeringsprocesserna föredrar att diskutera 

stadens miljöutsläpp eller ökade segregation istället för att diskutera kommunens 

ekonomi (Lindén et al, 1998, s 29). Därmed skapas den dimensionella reduceringen av 

begreppet ekonomisk hållbarhet som Brorström (2015) diskuterar kring då de sociala 

och ekologiska frågorna får uppmärksamheten i planeringen (Brorström, 2015, s. 29).  

 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Uppsatsens utförande utgick ifrån det som Bryman (2008) benämner som en kvalitativ 

ansats. Den kvalitativa ansatsen bygger på brukandet av ord till skillnad från den 

kvantitativa ansatsen som bygger på siffror. Valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt 

grundar sig i att undersökningens syfte och frågeställningar är formulerade på ett 

generellt sätt och utgår från ett tolkningsperspektiv. Enligt Bryman (2008) präglar detta 

en kvalitativ vald studie (Bryman, 2008, s. 340). 

 

Val av undersökningsmetod grundar sig även i det som Bryman (2008, s. 32-33) 

benämner som interpretativismen. Interpretativismen är ett tolkningsperspektiv som 

bygger på förståelse och tolkning av subjektets innebörd i sociala handlingar. I 

undersökningen kommer detta tolkningsperspektiv fungera som en extern infallsvinkel 

då jag betraktar den sociala kontexten med ett utifrånperspektiv och kan därmed relatera 

de tolkningar som framkommit i undersökningen till de utvalda teorierna (Bryman, 

2008, s. 34-35). 

 

För att få svar på uppsatsens syfte har en fallstudie genomförts. Ejvegård (2009) 

beskriver att en fallstudie är att ta del av ett fall och att utkomsten av resultatet ska i viss 

mån vara representativt för verkligheten. En klar fördel för fallstudien är att forskaren 

inte nödvändigtvis behöver undersöka flera olika fall medan nackdelen är att fallet inte 

alltid representerar verkligheten då olika fall kan ge olika resultat (Ejvegård, 2009, s. 

35). Valet av fallstudie som forskningsdesign baseras på det som Kärrholm och Nylund 

(2011, s. 1054) förklarar som bristen på perspektiv inom studier av svensk planering.  
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Som Bryman (2009) förklarar så finns det olika typer av fallstudier. I min undersökning 

valde jag att utgå ifrån det exemplifierade fallet. Detta innebär att fallet ska fungera som 

ett exempel inom den ämneskategori som undersökningen är en del av (Bryman, 2009, 

s. 77). Merriam (1994) beskriver också att fallstudien lämpar sig till att användas när 

frågeställningarna har ett fokus på en viss situation, händelse eller företeelse. Vidare 

menar Merriam (1994) att fallstudien adresserar uppmärksamhet till de grupper av 

människor som är involverade i problem av olika slag och hur dessa människor hanterar 

svårigheter, frågor och situationer (Merriam, 1994, s. 26). Creswell (2007) förklarar att 

fallstudien bör vara bunden till ett särskilt rum eller plats. Han understryker även att 

fallet bör ha ett fokus på samtiden så att relevanta data inte har gått förlorad.   

Detta speciella fokus gör att fallstudien är passade för min undersökning då jag har ett 

avgränsat rum och en nutida problematik. Creswell (2007) förklarar vidare att 

fallstudien hjälper till att skapa en genomgripande förståelse för det valda fallet. Denna 

förståelse erhålls genom de insamlingsmetoder som forskaren använder sig av 

(Creswell, 2007, s. 98). Fallstudien lämpar sig därmed som forskningsdesign då jag vill 

se hur aktören Trollhättan kommun har hanterat och gått tillväga utifrån uppsatsens 

syfte. Fallstudiens rumsliga avgränsning blev därmed Trollhättan och nyckelaktöreren i 

studien Trollhättan kommun. 

 

Insamlingen av det empiriska materialet hämtades genom intervju samt genom flertalet 

dokumentanalyser. 

 

Valet av intervju som datainsamlingsmetod grundar sig i att studien avser att undersöka 

hur en aktör tänker och reflekterar kring studiens centrala begrepp; ekonomisk 

hållbarhet. Kylén (2004, s. 9) skriver att intervjuer som metod är den bästa 

förutsättningen för att få fram hur den intervjuade personen tänker och reflekterar. 

Vidare menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2012) att undersökningar 

som grundar sig i intervjuer ger goda möjligheter till oväntade svar. Detta i sin tur kan 

leda till uppföljningsdiskussioner och generera värdefull insikt i hur personer tänker 

eller i organisationers arbetssätt (Esaiasson et al, 2012, s. 251). Genom denna insikt kan 

därmed intervjun generera kännedom i hur eller om kommunen planerar utifrån 

begreppet hållbar ekonomisk utveckling. Respondenten kan då ge uttryck för sitt 

perspektiv i frågan och diskutera detta med mig som utför studien.  
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För uppsatsen valdes en kvalitativ semistrukturerad intervju. Den semistruktuerade 

intervjun kännetecknas av att intervjuaren har stor frihet i att formulera intervjuguiden. 

De frågor som i förtid har författats i intervjuguiden behöver inte diskuteras i någon 

särskild ordning utan tas upp utifrån hur samtalet utvecklas. Frågor som uppkommer i 

samtalet kan även diskuteras om det anknyts till det som respondenten sagt (Bryman, 

2008, s. 415). Intervjuguiden som användes i studien redovisas som bilaga A. 

Motiveringen till valet av den semistruktuerade intervjun finns då i den potentiella 

möjligheten till att ha ett någorlunda styrt samtal samtidigt som det finns tillfälle till att 

diskutera de frågor eller funderingar som kan komma att uppenbara sig under samtalet. 

En annan faktor som spelade roll i valet av intervju var karaktären av uppsatsens syfte 

och frågeställningar. I ljuset av uppsatsens syfte så var det viktigt att nyckelaktören fick 

ge sitt perspektiv angående planeringsprocesserna för att förklara eventuella val och 

beslut. De data som samlades efter den utförda intervjun hanterades i empiriavsnittet för 

att senare ligga som grund i analysavsnittet. Analysen av det empiriska materialet 

diskuterades i förhållande till de teorier, tidigare forskning och begrepp som studien tar 

upp. 

  

Valet av intervjuperson gjordes utifrån det som Bryman (2008) definierar som ett 

målinriktat urval. Detta är enligt Bryman (2008) den rekommenderade urvalstekniken 

till den semistrukturerade intervjun som innefattar att forskaren baserar sitt urval på hur 

relevant respondenten är till undersökningens syfte och frågeställningar. Denna typ av 

urvalssteknik är av ett strategiskt slag och ingriper ett sätt att foga samman 

forskningsfrågor och urval (Bryman, 2008, .s 434). För att utföra urvalet behövde jag 

därför identifiera en aktör som var central till uppsatsens syfte och frågeställningar. Den 

aktör som jag fann relevant för intervju var planeringschefen vid kontoret för tillväxt 

och utveckling i Trollhättans kommun. 

 

Eftersom undersökningen grundar sig i stadsplanering så ansåg jag att en representant 

för Trollhättans kommuns stadsutveckling var av betydelse för att generera data till 

studien. Valet av aktören grundar sig i personens relevans till alla de tre dimensionerna 

av hållbar utveckling. En planeringschef för tillväxt och utveckling bör vara kunnig om 

de hållbara dimensionerna och borde därmed vara kapabel att måla upp en helhetsbild 

som jag som intervjuare kan ha som grund i undersökningen. Jag berörde i tidigare 

avsnittet att begreppet hållbar utveckling inte kan analyseras utifrån dess enskilda 
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dimensioner. Utifrån den avsikten kan valet av en aktör som är kunnig om alla 

dimensioner av begreppet vara av betydelse till undersökningen då respondenten 

förhoppningsvis kan placera alla dimensioner i förhållande till varandra.  

 

Den andra huvudsakliga datainsamlingsmetoden utgick ifrån kvalitativa 

innehållsanalyser av dokument. Grönmo (2006) menar att genom den kvalitativa 

innehållsanalysen kan forskaren få en inblick i hur t.ex. argument, ståndpunkter, 

attityder och värderingar spelar en central roll i dokument. Denna undersökningsform 

syftar till att genom en ingående läsning av dokument kan forskaren urskilja de teman 

som relaterar till undersökningens problematik (Grönmo, 2006, s. 132). Det är utifrån 

denna definition jag valde att utföra en kvalitativ dokumentanalys. Anledningen till 

valet av dokumentanalys är för att se om Trollhättans kommun hanterar begreppet 

hållbar ekonomisk utveckling i planeringsdokument eller i dokument med relevans till 

stadsutvecklingen. Urvalet av dokument bestod av en översiktsplan från Trollhättan 

kommun, en konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt en mål och resursplan 

utgiven av Trollhättans kommun. 

 

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden blev antagen den 10 februari 2014. Avsikten 

med översiktsplanen är att ge en grov orientering för kommunens framtida utveckling 

av den fysiska miljön samt att den ska fungera som stöd vid beslut om genomförande 

(ÖP, 2014, A, s. 3). I översiktplanen redovisas 9 utvecklingsstrategier varav 5 valdes ut 

på grund av relevanskriterier till studien. De 9 strategierna redovisas och kommenteras i 

bilaga B.  

 

I dokumentet Översiktsplan 2013: konsekvenser av planens genomförande beskrivs 

konsekvenserna av översiktsplanens genomförande uppdelat på de tre dimensionerna 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (ÖP, 2014, A, s. 85).  

 

Trollhättans stads mål- och resursplan är ett dokument vars syfte är att redovisa framtida 

resursanvändning och hur resurserna ska fördelas för att uppnå de åtaganden som 

kommunen har fastställt. Den tar upp kostnadsberäkningar samt definitioner kring de 

uppsatta målen och hur de ska realiseras ur ett ekonomiskt perspektiv (MRP, 2015, s. 

1). 
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Bryman (2008, s. 489) menar att dokumentens kvalitet kan bedömas utifrån fyra 

kriterier. De fyra kriterierna som undersökaren bör ha i åtanke när hen analyserar 

dokument är:  

1. Autenticitet. Det första kriteriet handlar om att kontrollera dokumentets äkthet 

och ursprung. 

2. Trovärdighet. Trovärdighetskriteriet innebär att kontrollera så att dokumentet är 

utan felaktigheter och förvrängningar.  

3. Representativt. Är det valda dokumentet typiskt inom den kategori det tillhör? 

4. Meningsfullhet. Kan materialet utläsas tydligt och begripligt? 

De utvalda dokumenten i studien bedömdes utifrån ovanstående kriterier. Detta 

genomfördes för att stärka dokumentens relevans till min undersökning.  

 

En tidsavgränsning på fem år ansåg jag var rimlig för att ta del av aktuella dokument. 

Avgränsningen på fem år sattes upp för att ta del av de relativt nya dokument som 

publicerats men även för att exkludera de dokument som inte längre är aktuella för 

stadsutvecklingen. Med ett tidsspann på fem år fick jag därmed ett relevant urval av 

dokument samtidigt som gammalt material exkluderades.  

 

Generalisering av en fallstudie kan vara problematisk. Då generalisering oftast präglas 

av att flera undersökningar utförts så är det sällan att generalisering appliceras på 

enskilda fall. Yin (2003) menar dock att fallstudien går att generalisera men utifrån 

andra koncept. Han menar att inom fallstudien anknyts generaliseringen till de teorier 

eller begrepp som undersökningen utgår ifrån och inte genom att jämföra ett flertal olika 

fall (Yin, 2003, s. 21). Ur detta perspektiv så kommer generaliseringen i uppsatsen bestå 

av att applicera teorier på det empiriska materialet för att det sedan ska mynna ut i en 

analys. Utifrån det som Yin (2003,s. 21) förklarar ges då uppsatsen en 

generaliseringspotential.   

 

Som jag nämnt innan så saknas det generellt sett ett ekonomiskt perspektiv på hållbarhet 

i studier kring svensk planering. Det var utifrån detta antagande som jag valde att utföra 

en fallstudie som utgångspunkt i ekonomisk hållbarhet för att bredda perspektivet.  
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4.2 Metoddiskussion 

Yin (2003) menar att undersökningar bestående av fallstudier resulterar till 

aktualiseringen av konstruktiv validitet och extern validitet. Den konstruktiva 

validiteten uppnås genom att använda olika källor i datainsamlingen. Den andra 

metoden för att uppnå en konstruktiv validitet är att upprätthålla en kedja av bevis. 

Kedjan av bevis innebär att intervjufrågorna är av relevans till undersökningens syfte 

och frågeställningar. Genom att kedjan inte bryts uppstår enligt Yin (2003) en 

konstruktiv validitet. För att undgå partiskhet i undersökningen dokumenterades 

intervjun och skickades tillbaka till respondenten för att se så att allt som sagts stämde 

överens. Den externa validiteten upprättades genom att förhålla sig till de teorier och 

begrepp som formulerats (Yin, 2003, s.46-47). 

 

Ett hot mot undersökningens reliabilitet är den semistruktuerade intervjun. Detta på 

grund av att en intervju inte går att återskapa då den är gjord för stunden och faktumet 

att olika respondenter ger olika svar. För att någorlunda säkerställa en reliabilitet så är 

det viktigt att arbetet blir av en hög kvalitet. Om undersökning hade utförts ytterligare 

en gång så skulle reliabiliteten vara till grund för att se om utkomsten hade blivit 

densamma. Genom att ha en hög kvalitet på uppsatsen kan då reliabiliteten styrkas (Yin, 

2003, s.49). 

 

En faktor som kan ha påverkat studien är utelämnandet av ytterligare 

intervjurespondenter. I studien har enbart en representant för Trollhättans kommun 

intervjuats. Genom att få ytterligare synpunkter från ekonomiska föreningar, regionala 

förbund eller från länsstyrelsen skulle mer omfattande åsikter varit kapabla att genereras 

och brukats i studien. Utelämnandet av dessa aktörer beror på uppsatsens omfång och 

generella tidsbrist. Dock skulle det vara av stort intresse om ytterligare synpunkter 

inkluderats i studien.  

 

Ett problem jag stötte på var de empiriska dokumentens omfång. Det var extremt 

tidskrävande att gå igenom relevanta dokument samtidigt som jag kategoriserade 

innehållet. I efterhand skulle genomgången av det empiriska materialet skett i en 

tidigare fas för att på ett mer genomgående sätt generera och sålla bort information. 
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5 Empiri 

Insamlingen av det empiriska materialet har gjorts utifrån den huvudaktör som 

identifierats samt genom en dokumentanalys av utvalda dokument. 

 

5.1 Intervju med Håkan Falck2 

Håkan Falck (intervju 2015-11-04)  är kontorschef vid kontoret för tillväxt och 

utveckling i Trollhättan kommun. Han berättar att det finns en tanke för att föra ihop de 

strategiska funktionerna som arbetar med de tre dimensionerna av hållbarhet inom 

kommunen. Han förklarar även att efter de fem år som han var miljöchef i 

kommunhuset så har det blivit allt mer tydligt att Sveriges fokus har hamnat på att 

genomföra miljömål och uppnå en social hållbarhet i samhället. Vidare menar Håkan att 

all utveckling måste vara hållbar för att dels vara av intresse för stadsutvecklingen men 

även för att vara gynnsam för kommande generationer. Det som är tydligast i kontexten 

av ekologisk och social hållbarhet är att resurserna ska fördelas rättvist. 

 

Håkan förklarar att det är de ekologiska och sociala dimensionerna av hållbarhet som är 

av störst relevans för stadsplaneringen i kommunen. Detta beror på att det i Trollhättan 

finns ett starkt segregerat område, Kronogården, som gör att ett stort fokus läggs på den 

rådande problematiken i området. Den ekonomiska hållbarheten i planeringen handlar 

då enligt Håkan till att försöka föra samman de tre dimensionerna av hållbarhet för att 

således kunna identifiera men även kunna lösa problem i samhället. Det ekonomiska 

perspektivet i hållbarheten blir då integrerat i både sociala och miljömässiga 

arbetsinsatser utifrån grunden att alla dimensioner ska vara med i utvecklingsprocessen.  

 

I samarbetet med näringslivet är det viktigt att företagen tar sitt ansvar över det område 

de är verksamma i för att inte skapa en negativ påverkan i samhället. Håkan berättar att 

samarbetet med den lokala arbetsförmedlingen är av stor vikt för att skapa möten mellan 

lokala verksamheter och nyanlända invånare. Mötena mellan nyanlända och företag kan 

därmed skapa förutsättningar för både ekonomisk hållbarhet men även för en social 

hållbarhet. Dock menar Håkan att denna form av möte saknas idag och att det är något 

kommunen behöver arbeta med. 

 

                                                 
2 Samtlig information från Håkan Falck är genererad genom en intervju 2015-11-04 
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Just det sociala utanförskapet och arbetslösheten är något som Håkan Falck identifierat 

som ett problem i det sociala hållbarhetsperspektivet. Angående arbetet för att utveckla 

ekonomin menar han att arbetet först och främst bör ligga på att finna och lösa bristen 

på sysselsättning. Vidare menar Håkan att det gäller för kommunen att skapa en 

attraktivitet så att många olika typer av människor vill bosätta sig i staden. Detta genom 

att skapa attraktiva bostäder, men även arbeta för att minska den extensiva 

segregeringen. Kommunens och stadens attraktivitetskraft har ökat genom 

pendlingsmöjligheterna till Göteborg och genom den processen kan staden öka 

arbetarresurserna och så småningom öka sysselsättningsgraden genom att investerare 

och företag vågar satsa på orten. 

 

Något som Håkan påpekar är att själva begreppet ekonomisk hållbarhet är svårt att 

definiera i samband med stadsplanering. Han förklarar att kommunen gjorde ett försök i 

konsekvensbeskrivningen till översiktsplan 2013: plats för framtiden men att det var för 

svårt och omfattande att täcka in begreppet. De hade i åtanke att komma längre kring 

applikationen av begreppet men valde att istället fokusera på frågan om vad pengarna i 

kommunen skulle användas till. Därmed flyttades fokus från ekonomi till frågor kring 

segregation och folkhälsa. Håkan påpekar dock att det är oerhört viktigt att jobba med 

frågor av social karaktär då det i ett samhällsutvecklingsperspektiv finns grund för 

framtida ekonomisk utveckling.  

 

Håkan tar också upp att kommunen är den huvudsakliga aktören för hållbarhetsarbetet. 

Arbetet sker till största del genom kommunala bolag som bland annat är verksamma 

inom bostadsbyggnation och energiförsörjning. Även det kommunala energiföretaget 

menar Håkan är en viktig aktör i hållbarhetsfrågan. Genom att ingå avtal med 

ekonomiska föreningar belägna på landsbygden kan resurser kanaliseras ut igenom 

kommunen. Tidigare har energibolaget endast haft ett verksamhetsområde inom staden 

men nu kan resurser spridas runt om i regionen och därmed skapas ett stadsnät som blir 

gemensamt för hela den geografiska kommunen.  

 

Håkan förklarar att media har en framstående roll i hur planeringen marknadsförs i 

kommunen. Kommunens presstalesman lägger ofta ut pressmeddelanden som de lokala 

medierna snabbt skriver om. Håkan menar dock att det kan vara ett problem då han 

anser att de lokala medierna är alltför positivt inställda till kommunens framtida planer 
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och att de sällan kritiserar planerna. Medias positiva inställning till planering beror på 

att de gynnas av att skriva om lokala planeringsprocesser. Håkan hävdar att kommunen 

skulle få bättre insikt i de framtida åtagandena om allmänheten kritiserar och ger 

synpunkter på hur arbetet kan formas istället - synpunkter som idag saknas. 

 

Vidare menar Håkan att det är svårt att peka exakt på vilka aktörer som är involverade i 

arbetet med att uppnå en ekonomisk hållbarhet då de drar nytta av olika företag som 

involverar sig för ekonomisk utveckling. Detta har gjort att kommunens fokus har 

hamnat på att arbeta med sociala-och miljöfrågor. En stor fördel med att kommunen 

fokuserar på ekologiska och sociala frågor är att de personer som idag anställs inom 

kommunen är utbildade inom hållbarhetsfrågor och har stor kompetens inom de sociala 

och ekologiska frågorna.  

 

De framtida ekonomiska målen som kommunen har innehåller inget i sig utan det 

handlar mer om generella begrepp, såsom att upprätthålla en god hushållning, menar 

Håkan. Håkan förklarar att kommunen ska ha 2 % av den totala omsättningen kvar vid 

årsslutet, ett mål som kommunen inte har klarat av på flera år. Han förklarar vidare och 

menar att utan de statliga försäkringar som kommunen får in så skulle de vara tvungna 

att höja skatterna, något som de inte gjort sedan 1970-talet. I frågan om ekonomiska 

målsättningar menar Håkan att det handlar om att våga expandera samtidigt som 

kommunen håller tillbaka resurser. Målet med 70 000 invånare år 2030 kräver en 

bostadsproduktion på 400 bostäder/år och idag ligger den siffran på 100 bostäder/år. För 

att klara åtagandet med befolkningsökningen behöver kommunen fler invånare, menar 

Håkan. Det övergripande målet är att Trollhättan ska vara en stark ekonomisk kraft med 

ett stort näringsliv men den typen av utveckling kräver att den ekologiska hållbarheten 

utvecklas och att hållbarheten kan möta de utmaningar som utvecklingen ställer på 

kommunen. 

 

Håkan diskuterar även konkurrensens relevans i den ekonomiska hållbarheten. Han 

menar att den ekonomiska konkurrensen inte är av stor betydelse för konkurrensen 

mellan regioner och att kommunen istället har riktat in sig på att samarbeta med 

närliggande kommuner. Håkan menar att samarbetet mellan kommuner är en viktig 

faktor i utvecklingen. Istället för att konkurrera om resurser bör kommunerna samarbeta 

och fördela resurserna för att klara av sina åtaganden. Håkan diskuterar vidare och 
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förklarar att han anser att Trollhättan som helhet skulle gynnas av om Trollhättans 

kommun och Vänersborgs kommun slogs samman. Vidare menar Håkan att i dagens 

samhälle går det bara att samverka till en viss nivå och att en sammanslagning av 

kommunerna skulle gynna regionen i arbetet för att klara sina respektive framtida 

åtaganden.  

 

Angående hur planeringen förhåller sig till de lagar om utveckling och hållbart arbete 

förklarar Håkan att han inte ser några svårigheter. Han säger att de mer övergripande 

lagarna styr miljömålen och det sociala arbetet men inte den ekonomiska dimensionen. 

Vidare menar Håkan att det inte finns någon lag som styr den ekonomiska 

stadsplaneringen utan att det ekonomiska arbetet förhåller sig till konsekvenserna av att 

uppnå social-och ekologisk hållbarhet. Det här förhållningssättet beror till största delen 

på att det ekonomiska perspektivet är kortare tidsmässigt än vad exempelvis det 

ekologiska är. Sammanfattningsvis menar Håkan att arbetet kring hållbar utveckling till 

stor del handlar om att foga samman de tre dimensionerna, social, -ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet för att uppnå ett långsiktigt resultat. 

 

5.2 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden 

Syftet med översiktsplan 2013 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart 

Trollhättan utifrån en helhetssyn på sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer. 

Dokumentet syftar till att planera en fysisk struktur som uppnår de uppsatta målen från 

regeringen. Översiktsplanen betecknar målen som att skapa en god och jämlik hälsa för 

alla samt att nästa generation ska leva i ett samhälle utan stora miljöproblem. Detta ska 

ske utan att spränga de ekonomiska ramar som kommunen är konstruerad kring (ÖP, 

2014, A, .s 12).  

 

I den planläggning som Trollhättans kommun utgår ifrån går det att utläsa olika krav på 

planeringen. Dessa krav innehåller de tre dimensionerna av hållbar utveckling men även 

kravet på att den författade översiktsplanen tydligt måste redogöra för hur 

hållbarhetskraven ska genomföras (ÖP, 2014, A, s. 9).  

 

Som tillägg till översiktsplanens syfte finns även tre betydande mål uppsatta. Det första 

målet innebär att Trollhättan ska skapa fastigheter och utvecklas för att tillmötesgå alla 

människor oavsett bakgrund. Det andra uppsatta målet innebär att skapa förutsättningar 



  
 

20 

för att uppfylla stadens vision om en stolt och innovativ stad där framtida utveckling 

kan äga rum. Det tredje och sista målet är att staden ska växa från 46 000 invånare till 

70 000 invånare år 2030. För att uppnå de uppsatta målen behöver kommunen växa och 

utvecklas med 7 000 nya bostäder, skapa förutsättningar för 8 000 nya jobb samt skapa 

förutsättningar för en ökad arbetspendling på runt 4 000 personer. De tre målen ska 

dessutom inte riskera att mark- och vattenanvändning slösar ekologiska, sociala och 

ekonomiska resurser (ÖP, 2014, A, s. 3).  

 

I översiktsplanen har nio strategier utformats varav fem redovisas nedan. Strategierna 

hanterar olika dimensioner av planering samt utveckling och ska fungera som 

målsättningar i kommunens framtida arbete. Översiktsplanen hävdar att strategierna ska 

involvera samtliga dimensioner av hållbarhet men att de är tematiserade utifrån framtida 

åtaganden (ÖP, 2014, A, s. 3-4).  

 

1. Bebyggelseutveckling för en blandad, attraktiv och sammankopplad stad. 

Strategins målsättning är att skapa en attraktiv stad där människan som social varelse 

kan känna sig trygg och välkommen. Den byggda miljön ska främja möten mellan 

människor, vara tillgänglig för alla samt fungera som naturlig mötesplats. En förnyad 

estetik av staden anses som en viktig progression då det kan öka stadens 

attraktivitetskraft och bygga vidare på stadens urbana känsla. Urbaniseringsgraden i 

Trollhättan är hög och en förbättrad gestaltning av staden kan därmed öka den urbana 

känslan. För att klara av den högre urbaniseringen behöver staden förtätas. Genom att 

förtäta bebyggda områden kan de frigjorda platserna brukas till att anlägga 

grönområden som till exempel parker. Anläggandet av grönområden ses som en naturlig 

del i att skapa större social tillhörighet mellan grupper men även för att reducera 

användandet av den omgivande jord- och skogsmarken. En förtätning kan även innebära 

att stadsdelar sammankopplas genom gång-och cykelvägar samt att kollektivtrafiken 

kan effektiviseras genom bättre förbindelser (ÖP, 2014, A, s. 18-21).  

 

 

2. En grönblå struktur för befolkningens hälsa och livskvalitet. 

Den grönblåa strategin handlar om grönområdernas och vattenmiljöernas inverkan på 

Trollhättebors hälsa och livskvalitet. Genom att utveckla och bevara de grönblåa 

miljöerna bevaras de kulturella och biologiska värdena för kommande generationer. 
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Omhändertagandet av grönblåa miljöer utgör även en viktig del i att uppnå de uppsatta 

miljömål som kommunen har men även för att hantera konsekvenser av 

klimatförändringar. En samlad grönblå struktur kan mildra effekterna av värmeböljor, 

underlätta hanteringen av kraftiga skyfall men även bevara förutsättningarna för en 

biologisk mångfald. Ur ett hälsofrämjande perspektiv visar forskningen på att det viktigt 

att medborgare har gångavstånd till grönområden. Grönområdenas positiva inverkan på 

den lokala befolkningen kan exempelvis vara hälsoförbättringar och ökad livskvalitet, 

men de kan även förbättra befolkningens uppfattning av staden. Genom att satsa på att 

utveckla grönområden kan dessa faktorer höjas och därmed gynna staden som helhet 

(ÖP, 2014, A, s. 22-23).  

 

3. En trafikstruktur för ökade andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Strategin om trafikstruktur gäller stadens vision till att utveckla sitt transportsystem för 

att möta det krav som målet med 70 000 invånare ställer. Ett genomgripande krav är att 

transportsystemet måste vara miljöanpassat för att nå regeringens klimatmål. För att 

transporter ska vara hållbara föreslås därför att det främjas åtgärder för att utveckla 

trafikstrukturen. Denna utveckling ska i första hand prioritera användandet av gång- och 

cykelvägar för att dämpa de negativa miljöpåverkningarna (ÖP, 2014, A, s. 28).  

 

4. Attraktiva miljöer för företag och innovatörer. 

Trollhättans näringsliv har under de senaste åren genomgått en kraftig förändring då 

tillverkningsbranschen har krympt medan handel- och tjänstesektorn vuxit. I en 

näringsfrämjande strategi från 2012 fastslås det att de branscher som bör främjas är 

fordon, flyg, kreativ näring och e-handel. Förutsättningarna för att dessa verksamheter 

ska frodas är att de blir placerade i rätt miljö. Tjänste- och servicesektorn behöver vara 

nära sina kunder medan industriell tillverkning bör ligga i utkanten av staden av 

säkerhetssyften. Ett rikt och dynamiskt näringsliv bör därför ha en attraktiv stadsmiljö 

för att locka till sig investerare, men även ett välanpassat verksamhetsområde för 

industrier.  

 

Genom att blanda boende och verksamheter kan stadens ambition kring en attraktiv stad 

realiseras då handel och boende blir en gemensam faktor. Med verksamheter i entréplan 

och boende på överplan elimineras även buller-problematiken för invånare samtidigt 

som verksamheten exponeras mot gatan och potentiella kunder. Det attraktiva                                                                                                                                  
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perspektivet är viktigt att bearbeta i planeringen då det kan komma att bli en 

konkurrensfördel i en allt mer flexibel arbetsmarknad. Konkurrensen är viktig i området 

då kommunen inte vill förlora viktiga arbetsresurser till grannkommunerna. Att utveckla 

centrum genom att bygga kontor och andra verksamheter ses som en fördel då 

eventuella pendlare snabbt kan ta sig till arbetsplatserna. Det slutgiltiga målet med 

strategin är att skapa attraktiva och tillgängliga miljöer där verksamheter med liten 

omgivningspåverkan vill etableras och utvecklas (ÖP, 2014, A, s. 36-37). 

 

5. Utbyggnadsstrategi. 

För att möta de krav som målet med 70 000 invånare år 2030 behövs en 

utbyggnadsstrategi. Att skapa en attraktiv stad och kommun där människor vill bo och 

arbeta är en avgörande faktor för att uppnå en högre inflyttningsgrad. Den rådande 

befolkningsökningen är dock för låg för att uppnå målet om 70 000 invånare. För att 

införliva målet måste därför utflyttningen minska och inflyttningen öka. De 

utbyggnadstrategier som uppkommit för att hantera befolkningssituationen föreslår ett 

antal strategier:  

 Strategiska kommunala projekt – Trollhättans stad ska aktivt arbeta med 

byggnadsprojekt där uttrycksfulla byggnader och fysisk utveckling av områden 

samverkar med andra kommunala satsningar. Symbolvärdet i dessa satsningar 

ska vara stort och ska föregå som exempel för andra exploatörer i frågan om 

bebyggelseutveckling.  

 Uppmuntra enskilda aktörer och partnerskap – Den stora delen av marken i 

tätorterna är privatägd och därmed måste enskilda aktörer så som 

bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare uppmuntras till att medverka i 

utvecklingsprocesser. Staden ska tillsammans med investerare och exploatörer 

utveckla kommunen för att både parter i utvecklingen ska gynnas.  

 Säkerställa marknadens förtroende för Trollhättan – I vissa utvecklingsområden 

är marknadens förväntningar låga vilket gör det svårt att locka till sig 

investerare. Staden bör därmed framhålla en tydlig ambition för områdens 

fysiska utveckling för att locka till sig investerare (ÖP, 2014, A, s. 52-53).  

Utöver de valda strategierna som används för att uppnå målen och syftet med 

översiktsplanen har även en framtida spekulation gjorts. I denna spekulation framgår det 

att centrum bör utvecklas för att bli levande med folkliv. En blandning av boende, 

butiker, kontor, kultur och nöjesliv ska göra stadskärnan unik med aktiviteter dag som 
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kväll. Denna blandning av aktiviteter ses som viktig att bevara samt utveckla för att 

stärkas parallellt med handelscentret Överby. Utifrån en utveckling av boende i centrum 

kan underlaget för handel höjas samtidigt som tryggheten ökar då mer människor är i 

rörelse (ÖP, 2014, A, s. 74).  

 

Det externa köpcentret Överby ska fungera som en förebild som det mest attraktiva 

köpcentret i området. Området ska även vidareutvecklas för att komma till sin fulla rätt 

som en handelsnod i regionen. I takt med utvecklingen av handelsområdet ska även 

förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik effektiviseras för att 

kommunikationen mellan platser ska bli bättre (ÖP, 2014, A, s. 82). 

 

5.3 Översiktsplan 2013: Konsekvenser av planens genomförande 

Den ekonomiska konsekvensbeskrivningen utgör en del av stadens arbete med god 

hushållning (ÖP, 2014, B, s. 22). Konsekvensbeskrivningen förklarar att en tydlig 

ambition och flertalet framåtskridande åtgärder inom kommunen kan komma till att 

tilltala finansiärer och därmed skapa en drivkraft i Trollhättan. Genom att bygga ut 

verksamhetsområden kan den ekonomiska attraktionskraften komma att påverka det 

befintliga negativa ekonomiska utfall som finns i staden (ÖP, 2014, B, s. 24).  

Det som kan komma att påverka utvecklingen skulle kunna vara konjunkturer, 

arbetsmarknadsförhållanden samt ändrade preferenser hos investerare. Ytterligare 

påverkan på den ekonomiska utvecklingen kan vara att exploateringsprocesser oftast har 

stora initiala kostnader. En ökad byggnationstakt kan därför ge negativa ekonomiska 

effekter då intäkterna inte matchar investeringarna (ÖP, 2014, B, s. 24).  

 

Konsekvensberäkningen förklarar att det är svårt att göra bedömningar i översiktsskedet 

då det är för stor osäkerhet i hur och om planen accepteras. En stor osäkerhet råder även  

i den gällande tidsramen som översiktsplanen utgår ifrån då det är svårt att spekulera i 

hur lång tid byggnationer kan ta, vilket i sin tur påverkar bedömningen av kostnader och 

intäkter. Ur detta avseende tar inte konsekvensbeskrivningen upp kostnadsberäkningar 

(ÖP, 2014, B, s. 22).  

 

5.4 Trollhättans stads Mål- och resursplan (MRP) 

MRP (2015) preciserar kommunens strävan för att uppnå en ekonomisk hållbarhet. I 

denna precision förklarar MRP (2015) att Trollhättans ambition är att kommunen ska ha 
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en fortsatt god och hållbar ekonomi för att säkerställa välfärden för medborgarna. MRP 

(2015) beskriver att den skuldsatta invånaren inte är fri och att genom att ha ordning och 

reda i stadens finanser kan utvecklingen progressera mot det bättre. Vidare menar MRP 

(2015) att målsättningen genom utveckling och tillväxt är att kunna ge invånare en trygg 

kommun där miljö, omsorg och skola prioriteras. För att uppnå den visionen krävs det 

ytterligare investerare och ett utökat samarbete mellan staden och företagare. Utifrån 

premissen med ytterligare investerare kan dessa i sin tur generera fler arbetstillfällen 

och därmed kan även välfärden byggas ut (MRP, 2015, s. 4).                                                                                 

 

Kravet på en god ekonomisk hushållning innefattar inte bara att den ekonomiska 

situationen ska vara i balans utan det innebär även att de verksamheter som befinner sig 

i kommunen skall vara effektiva och produktiva menar MRP (2015). Grundidén till 

detta ligger i att resurserna ska användas optimalt och att de uppsatta målen formas 

utifrån medborgarens vilja och välmående (MRP, 2015, s. 4).  

 

MRP (2015) tar även upp handeln som en viktig del i arbetet med hållbar ekonomisk 

utveckling. Planen menar att handeln utgör en stor attraktionskraft och skapar 

utvecklingstillfällen på arbetsmarknaden. Löftet som MRP (2015) ger är att 

centrumhandeln, stadsdelshandeln och köpcentra kompletterar varandra. Den vill 

fortsätta satsa på ett levande centrum tillsammans med de aktörer som har sin 

verksamhet där (MRP, 2015, s. 5).   

 

Under rubriken ”stadsplanering” förklarar MRP (2015) hur visionen av 

stadsplaneringen skall komma att utformas. Ett stort fokus läggs på förtätning men även 

fokus på att bygga ut grönområden med innehållande lekplatser och parker. MRP 

(2015) menar att detta fokus kan öka stadens attraktionskraft och generera möjligheter 

för vidareutveckling. Estetiken anses viktig i arbetet för att skapa trygga offentliga 

miljöer. En del av detta arbete är utökad belysning, färg och konstnärlig utsmyckning 

som kan stärka helhetsintrycket av staden. Ytterligare fokus inom stadsplaneringen är 

att skapa ökad tillgänglighet genom att ta bort trösklar och öppna upp dörrar så att alla 

oavsett ålder eller bakgrund kan känna sig välkomna i staden (MRP, 2015, s. 12).  

 

Med bakgrund i den senaste globala ekonomiska kollapsen pekar MRP (2015) på att det 

håller på att ske en återhämtning i svensk ekonomi (MRP, 2015, s. 18). Samtidigt menar 
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MRP (2015) att den rådande svaga tillväxten kan göra att småskaliga ekonomiska 

resultat kan accepteras i stadsplaneringen. MRP (2015) förklarar att denna trend måste 

förändras i ett långsiktigt perspektiv för att kunna skattefinansiera framtida 

investeringar, men också för att uppnå en stark finansiell status (MRP, 2015, s. 17). De 

satsningar som utförts inom skola och omsorg har lett till negativa ekonomiska resultat 

då resurser inte räcker till för att stärka andra sektorer i kommunen. För att möta de 

demografiska utmaningar som de närmaste åren ställer krävs det en anpassning av 

kommuner så att de kan klara av sina åtaganden (MRP, 2015, s. 19). 

 

MRP (2015) förklarar att de kommande åren i finansplanen 2017-2018 riskerar att 

utsättas för stor osäkerhet. Detta beror på att det är svårt att spekulera i hur samhället 

kommer återhämta sig från den senaste lågkonjunkturen. Inga ytterligare generella 

statsbidrag har utlovats och placerar därmed ekonomiska spekulationer och framtida 

ekonomiska mål i stor osäkerhet. Avslutningsvis menar MRP (2015) att denna 

ekonomiska utveckling inte är hållbar och att intäkterna i kommunen måste öka, 

alternativt att utgifterna måste reduceras (MRP, 2015, s. 21) 

 

6 Analys 

6.1 Definitionsproblematiken 

Som Dahlin (2015, s. 20) tydliggör kan inte de tre dimensionerna av hållbarhet stå för 

sig själva när de diskuteras då målet med hållbarhet är att alla dimensioner inkluderas. 

Genomgången av Trollhättans kommuns översiktsplan visar att syftet med planen är att 

alla dimensionerna ska vara inkluderade och beröra varandra utifrån en helhetssyn (ÖP, 

2014, A, s. 12).  

 

Intervjun med planeringschefen i kommunen ger dock ytterligare information om att 

den svenska målsättningen med hållbar planering har genomgått en förändring mot att 

istället inrikta sig på de sociala och ekologiska dimensionerna av hållbarhet. Vidare 

menar planeringschefen att det ekonomiska perspektivet av hållbarhet således har 

kommit att bli integrerat i det sociala och ekologiska arbetet (Håkan Falck, intervju 

2015-11-04). Detta uttalade går i linje med det som Brorström (2015) skriver kring, att 

det ekonomiska perspektivet numera används som en ram i förhållande till de andra två 

dimensionerna. Som Brorström menar ges inte dimensionen av ekonomisk hållbarhet 
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lika stort utrymme inom planeringen och Håkans uttalande kring hur det istället 

integreras i de andra två stämmer då överens med Brorströms förklaring (Brorström, 

2015, s. 27).  

 

Kärrholm och Nylund (2011, s. 1056) hävdande att studier med fokus på hållbarhet och 

planering enbart fokuserar på den sociala och ekologiska dimensionen tycks också 

stämma då Håkan Falck menar att själva begreppet ekonomisk hållbarhet är svårt att 

konkretisera i planeringsarbetet. Även Trafikverket menar att det är svårt att använda 

begreppet ekonomisk hållbarhet då det är upp till varje kommun att välja hur de ska 

implementera det till följd av planeringsmonopolet (Kärrholm & Nylund, 2011, s. 

1054). Därav stärks Kärrholm och Nylunds (2011, .s 1056) insikt i att det behövs vidare 

forskning som kan adressera begreppets problematik i planeringen.  

 

För att föra vidare Dahlins (2015, s. 20) tankar kring att alla dimensioner måste 

inkluderas går det i översiktsplanen se hur det överensstämmer. Även om de utvalda 

strategierna inte fullständigt konkret handlar om ekonomi så finns det ändå 

bakomliggande aspekter som gör att det ekonomiska perspektivet är inkluderat. Det 

bekräftades även i intervjun med Håkan Falck som förklarade att all samhällsutveckling 

oavsett område har en ekonomisk grund. Genom att utveckla den grönblåa strukturen, 

arbeta med bebyggelseutveckling, utöka trafikstrukturen eller att skapa attraktiva 

miljöer avser Trollhättans kommun att skapa förutsättningar för en ekonomisk hållbar 

utveckling (Håkan Falck, intervju 2015-11-04). Som Håkan menar kan ett fokus på de 

sociala och ekologiska dimensionerna av hållbarhet vara en del i att uppnå ett 

ekonomisk hållbart näringsliv. Detta faller i linje med Telemans (2012) idéer om tillväxt 

då satsningarna på de sociala och ekologiska dimensionerna kan ses som ett led i att 

uppnå en ekonomisk hållbarhet. Det Teleman (2012) menar är att om tillväxt prioriteras 

så skapas bättre förutsättningar till ett bättre urbant liv. I kontext till det Håkan 

förklarade kan därmed satsningar på strategierna inte enbart öka stadens tillväxt, 

attraktionskraft, miljö eller trafikstruktur utan de kan även ligga till grund för att 

förbättra näringslivet som del i en ekonomisk hållbar utveckling. Om tillväxt som 

inkluderar sociala och ekonomiska faktorer prioriteras i Trollhättan kommun kan alla 

dimensioner av hållbarhet därmed uppnås.   
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En viktig faktor för att uppnå en ekonomisk hållbarhet är enligt översiktsplanen och 

Håkan den sociala dimensionen. Som Teleman (2012, s. 55) diskuterade är inflyttningen 

av höginkomsttagare eller företag av stor prioritet om tillväxten ska öka och 

arbetslösheten ska minska. Motsvarande argument ges av både Håkan och 

översiktsplanen då de menar att det finns en målsättning att locka till sig individer som 

vill utveckla regionen. I utbyggnadsstrategin och i konsekvensbeskrivningen går det att 

utläsa att ett framtida mål är att förbättra de förväntningar som marknaden ställer på 

regionen. Målet med förbättringen är att attrahera finansiärer och andra verksamheter 

(ÖP, 2014, A, s. 52-53; ÖP, 2014, B, s. 24). Till följd av att investerare väljer att starta 

verksamheter i kommunen kan därmed arbetslösheten minska och en aspekt av den 

sociala hållbarheten kan komma att uppnås. Därmed visar det sig att Teleman (2012, 

s.55), Håkan Falck och översiktsplanen delar agrumentet om att attraktionskraft riktad 

mot investerare och verksamheter är av stor vikt om kommuners arbetslöshetssiffror ska 

reduceras som del i en hållbar ekonomisk utveckling. 

 

6.2 Nya städer och det svenska perspektivet 

Halls (1998, s. 13-14) begrepp om ”nya städer” innebär att det skapas nya förhållanden i 

stadsplaneringen utifrån i hur marknaden utvecklas. I fallet Trollhättan stämmer det 

dock inte, då begreppet ”nya städer” menar att sammansättningarna i städerna 

förvandlas utifrån marknaden. Analyserat material visar istället på att planeringen 

förändras utifrån de sociala och ekologiska ramarna. Det som skiljer sig från den tanke 

som Hall (1998) har är att det inte finns ett behov att förändra planeringen utifrån 

marknaden utan att Trollhättan kommun istället planerar utifrån de mål som finns 

uppsatta inom arbetet för att uppnå ett hållbart samhälle. En liknelse som finns att återge 

i Hall (1998, s. 14), översiktsplanen (ÖP, 2014, A, s. 9) och i det som Håkan Falck sagt 

är betoningen på att det är kommunen som reglerar vad som byggs för att utvecklingen 

ska föras i rätt riktning. Men som Nylund och Kärrholm (2011, s. 1050) förklarar kan 

det vara ett problem i sig då Sverige saknar klara riktlinjer kring i vilken mån 

regleringar bör utnyttjas. Bristen på klara riktlinjer inom regleringarna av byggnationer 

kan därmed komma att riskera den eventuella ekonomiska hållbarheten då utvecklingen 

kan föra fokus från arbetet med hållbarhet för att istället hamna i ett fokus som berör 

konkurrensen till grannkommunerna (Kärrholm & Nylund, 2011, s. 1052).  
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Kärrholm och Nylund (2011, s. 1051) hävdar att Sveriges kommuner idag mer eller 

mindre tvingas till att konkurrera om resurser. Konkurrensen är grundad i rädslan om att 

förlora handel och arbetskraft till grannkommunerna. Håkan Falck anser dock att 

konkurrensen i Trollhättan inte drivs av en rädsla om att förlora resurser utan att 

kommunen istället ser det som en möjlighet för att samarbeta. Samarbete mellan 

kommuner kan istället stärka regionen och genom att fördela resurser kan de 

konkurrerande kommunerna klara av sina åtaganden utan negativa effekter. Dock menar 

den fjärde strategin i översiktsplanen (ÖP, 2014, A, s. 36-37) att konkurrensen är viktig 

i området då kommunen inte vill förlora resurser till närliggande kommunen. Därmed  

finns det motsägande uppgifter kring hur konkurrensen ska hanteras och utvecklas. 

Samverkan mellan kommuner kan komma att gynna målsättningen för en ekonomisk 

hållbarhet om de involverade väljer att fördela resurser sinsemellan.  

 

Growth coalition theory kan till viss del sättas i relation till Trollhättans stadsplanering. 

Definitionen som Hall (1998, s. 81-83) gjorde menade på att grupper av individer 

samarbetar för att öka den urbana utvecklingen. Samarbetet kunde vara ett sätt för 

privata investerare att påverka i vilken riktning planeringen förs. Håkan Falck (intervju 

2015-11-04) menar dock att de bolag som driver utvecklingen är kommunalt ägda och 

att det är fåtal utomstående investerare som är involverade i kommunens 

utvecklingsprocesser. Growth coalition theory kan därmed ses som att den inte stämmer 

i fallet Trollhättan då de som gynnas av utvecklingen är hela kommunen och inte en 

liten ekonomisk elit.  

 

Dock stämmer medias vinkling av utvecklingsprocesser in bra utefter hur Håkan Falck 

diskuterade. Enligt Håkan har Trollhättans media har en stor påverkan på hur 

utvecklingsprocesser vinklas men han hävdar även att median är för okritisk. Enligt 

Growth coalition theory har media en viktig roll i att presentera och diskutera 

utvecklingsprocesser då planeringen ska vara demokratisk samt att det är av stor vikt att 

alla åsikter blir hörda (Hall, 1998, s. 81-83; Lindén et al, 1998, s. 29). Genom att media 

skriver övervägande positivt om planeringsprocesser utelämnas information som kan 

komma att förändra utvecklingsprocesser. Men eftersom att undersökningens fokus inte 

legat på en medieanalys kan detta påstående visa sig vara felaktigt.  
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6.3 Kommunal planering och det globala perspektivet 

Ozuduru et al (2014, s. 146) skriver om att det skett olika reformer runt om i världen för 

att hantera svårigheter med handel och i sin tur ekonomisk hållbarhet. Som mål och 

resursplanen (2015, s. 5) förklarar kan en sådan reform vara att göra kommunen mer 

attraktiv samt att skapa utvecklingstillfällen på arbetsmarknaden. Att göra kommunen 

attraktiv ses som en positiv utveckling då det kan generera större möjligheter för vidare 

utvecklingsmöjligheter. Estetiken i staden ses som en viktig del i att skapa publicitet för 

staden. Popova (2015, s. 2) menar dock att arbete riktat mot att förbättra estetiken i 

städer kan komma att föra fokus från arbetet med hållbar utveckling. Mål och 

resursplanen (MRP, 2015, s. 12) menar dock att arbetet med estetik är ett sätt att uppnå 

de tre dimensionerna av hållbarhet. Arbetet med estetik kan komma att innebära en ökad 

tillgänglighet för människor samt att det kan lägga grunden till att attrahera investerare 

och att förbättra miljön. Således kan arbetet med estetik och attraktionskraft ses som en 

reform för att uppnå ett hållbart samhälle och att det inte är som Popova menar, för 

fokus ifrån hållbar utveckling, då begreppet ekonomisk hållbarhet finns närvarande i 

den hållbara planeringen.  

 

Ur ett globalt perspektiv menar Barata-Salguerio (2013, s. 107) att den rådande osäkra 

ekonomiska hållbarheten beror på den senaste lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen har 

skapat ekonomiska klyftor i samhället med bland annat externa köpcentra som 

framkallar en osäkerhet gällande målet att uppnå ekonomisk hållbarhet. Mål och 

resursplanen instämmer i Barata-Salguierios åsikt och menar att framtida ekonomiska 

spekulationer är svåra att göra just på grund av lågkonjunkturen. Med tanke på att 

Trollhättan inte har utlovats framtida statsbidrag menar mål och resursplanen att den 

ekonomiska hållbarheten i kommunen inte är långsiktig och att de antigen måste öka 

sina intäkter eller alternativt reducera sina utgifter. Detta perspektiv delas inte av Håkan 

eller av översiktsplanen då de inte ser någon problematik i det långsiktiga arbetet med 

ekonomisk hållbarhet. De hävdar att det inte finns någon osäkerhet i arbetet för att 

uppnå ekonomisk hållbarhet och att framtida åtaganden till stor del ligger i att utveckla 

de sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling.  

 

Köpcentras roll i kommunen ses inte som en negativ påverkan utan som en del i att 

stärka regionen. Därmed stämmer inte Barata-Salguerios globala resonemang in på 

Trollhättan då arbetet för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling i kommunen inte 
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grundar sig i att jämna ut ekonomiska förhållanden i staden. Det grundar sig istället i att 

inkludera det ekonomiska perspektivet till de sociala och ekologiska dimensionerna av 

hållbarhet. Genom att hela begreppet täcks in i planeringen kan kommunen utveckla 

arbetet med att uppnå ett hållbart samhälle men de kan även synligöra den ekonomiska 

dimensionen genom att ha ekomomiska perspektiv till den sociala och ekologiska 

dimensionen av hållbarhet.  

 

7 Slutsats 

Processen med att integrera hållbarhet i planeringen kan visa sig vara problematisk. Då 

de sociala och ekologiska dimensionerna oftast kan implementeras i planeringen lämnas 

den ekonomiska dimensionen vanligtvis utanför och kan till synes ses som exkluderat.  

I fallet Trollhättan visar det sig dock att begreppet ekonomisk hållbarhet har täckts in i 

planeringen. Dock sker det inte på samma sätt som när arbetet handlar om socialt eller 

ekologiskt arbete. 

 

I Trollhättan brukas begreppet ekonomisk hållbarhet så som Brorström (2015) menar 

på: som en ram där begreppet förhåller sig till de andra två dimensionerna av hållbarhet. 

Det ekonomiska perspektivet har en grund i planeringen även om det inte lyfts fram lika 

konkret såsom de sociala eller ekologiska perspektiven. Istället finns ekonomisk 

hållbarhet inbäddat i arbetet för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Genom att 

förbättra de sistnämnda dimensionerna ser kommunen att den ekonomiska dimensionen 

gynnas då det hållbara arbetet skapar en helhet. Bättre arbetstillfällen, en tryggare och 

mer attraktiv stad samt mindre segregering är alla en del i att uppnå en ekonomisk 

hållbarhet. Det är i dessa processer som arbetet för den ekonomiska hållbarheten blir 

synliggjord.  

 

Genom att kommunen fokuserar på att lösa ekologiska och sociala rådande problem blir 

det tydligt att det finns ytterligare bakomliggande faktorer som styr. Genom att rusta 

upp nedgångna bostadsområden löser kommunerna de sociala problem som finns men 

skapar även ökad trygghet, jobbtillfällen samt en större attraktionsskraft för kommunen. 

Det är i de långsiktliga effekterna av hållbar utveckling som den ekonomiska 

dimensionen blir synliggjord även om arbetet med att uppnå hållbarhet vid första blick 

ser ut att sakna ett ekonomiskt perspektiv. 
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Problemet som stadsplaneringen har är definitionen av begreppet ekonomisk hållbarhet. 

Tidigare forskning, det empiriska materialet samt den intervju som genomförts tyder på 

att det huvudsakliga problemet ligger i hur begreppet ska implementeras i planeringen. 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet blir svår att använda på grund av att 

samhället är i ständig förändring och den ekonomiska marknaden likaså. Den 

ekonomiska hållbarheten är beroende av hur ekonomiska förhållanden förändras och 

därmed blir den också osynliggjord i planeringen. Detta beror på att det helt enkelt är 

för svårt att enbart planera utifrån ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Det är då 

enklare att bädda in den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i de två resterande 

dimensionerna för att säkerställa det långsiktiga ekonomiska hållbara målet.   

 

Utifrån uppsatsens syfte går det att se att planering för en ekonomisk hållbar utveckling 

genomförs, men att arbetet är inbäddat i de sociala och ekologiska dimensionerna. 

Utifrån frågeställningarna innebär arbetet kring ekonomisk hållbarhet att kommunen 

tenderar att fokusera på de andra två dimensionerna men att det ekonomiska 

perspektivet brukas som ram eller används som grund i planeringen. Ur detta perspektiv 

blir den ekonomiska hållbarheten också synliggjord då grunden till all hållbar 

utveckling i kommunen har bakomliggande faktorer av ekonomisk utveckling även om 

det inte uttrycks i planeringsprocesserna.  

 

Fortsatt forsking kring planering och hållbar utveckling bör enligt mig fokusera på att 

göra alla dimensioner av hållbarhet synliga i stadsplaneringen. Som dagens forskning 

visar på synligörs inte den ekonomiska dimensionen då den blir inbäddad i de andra två 

dimensionerna. Forskningens fokus bör därför ligga på att lyfta även den ekonomiska 

apekten av hållbarhet för att skapa en helhetsbild av hållbar utveckling i 

stadsplaneringen. 
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8 Sammanfattning 

Hållbarhet och samhällsutveckling har blivit en viktig del av stadsplaneringen. De olika 

dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är grunden till den rådande 

hållbara planeringen. Planeringen idag möts av olika utmaningar och det är av nationellt 

intresse att det hållbara arbetet framgår och utvecklas.  

 

Med grund i ett antal lokala insändare som alla indikerade på en ohållbar ekonomisk 

situation i Trollhättan var syftet med uppsatsen att undersöka hur Trollhättans kommun 

planerar för en ekonomisk hållbar utveckling. Därför genomfördes en kvalitativ 

fallstudie med fokus på hållbar ekonomisk utveckling. Fallet som studerades var 

Trollhättans kommun. Studiens tyngdpunkt har legat på att studera kommunens 

definition och applicering av begreppet ekonomisk hållbarhet ställt till stadsplaneringen. 

Det empiriska materialet bestod av flertalet dokument och en intervju.  

De dokument som empirin består utav är tre huvudsakliga källor; Översiktsplan 2013: 

Plats för framtiden, Översiktsplan 2013: Konsekvensbeskrivning av planens 

genomförande samt Trollhättans mål och resursplan. Dessa är de tre som identifierats 

som huvudsakliga dokument i relevans till studien. De tre dokumenten hanterar på ett 

eller annat sätt begreppet hållbar utveckling och stadsplanering. Problematiken som 

utkristalliserade sig i dokumentanalysen var den otydliga definitionen av ekonomisk 

hållbarhet. En annan viktig aspekt som kom fram var att det framgick att det 

huvudsakliga fokuset låg på den sociala och ekologiska hållbarheten.  

 

Slutsatserna kan sammanfattas i att det finns ett arbete för att uppnå ekonomisk 

hållbarhet även om det inte är så tydligt i översiktsplanerna eller i andra relevanta 

planeringsdokument. Begreppet finns med i planeringen men istället för att arbeta för 

det som en enskild dimension så uppnås ekonomisk hållbarhet genom att satsa på de 

andra två dimensionerna. Påverkan genom de sociala och ekologiska dimensionerna av 

hållbarhet ger långsiktiga ekonomiska effekter. Arbetet med sociala och ekologiska 

hållbarhetsfrågor i kommunen ger bättre utfall i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv än 

om kommunen skulle rikta in sig på att arbeta med ekonomisk hållbarhet som enskild 

dimension.  
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

Inledning 

Kort presentation av mig själv och en sammanfattad genomgång om uppsatsens ämne. 

Frågor 

Hur använder kommunen begreppet hållbar utveckling i stadsplaneringen? 

Hur arbetar kommunen utifrån den ekonomiska dimensionen av hållbarhet? 

Finns det andra aktörer än kommunen som är delaktiga i arbetet för en ekonomisk 

hållbarhet? 

Vilka framtida mål har kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv? 

Påverkas den ekonomiska utvecklingen av konkurrensen mellan närliggande 

kommuner? 

Om ja: På vilket sätt? 

Om nej: Varför inte? 

Är det svårt att förhålla sig till de uppsatta mål kring hållbarhet som regeringen beslutat 

om? 

  



  
 

II 

Bilaga B - Strategier i översiktsplan 2013: Plats för framtiden 

 

 

1. Bebyggelseutveckling för en blandad, attraktiv och sammankopplad stad 

2. En grönblå struktur  för befolkningens hälsa och livskvalitet 

3. En trafikstruktur för ökade andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik 

4. Attraktiva miljöer för företag och innovatörer 

5. En besöksvänlig kommun med ett levande industriminne i världsklass 

6. Tillväxt som gynnar hela den geografiska kommunen 

7. Vatten som hot, möjlighet och kvalitet 

8. Långsiktig resurshushållning och minskad klimatpåverkan 

9. Utbyggnadstrategi 

 
Av de 9 stategierna valdes 1, 2, 3, 4 och 9 ut för att uppnå studiens syfte. De utvalda 

strategierna var av störst relevans för att uppnå studiens syfte. Vid första anblick kan 

strategi 5, 6, samt 8 förknippas med hållbar ekonomisk utveckling men det framgick 

snabbt att det inte fanns tillräckligt relevant data i dessa strategier och därmed 

exkluderades dem.  

 


