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Förord 
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Abstract 

Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såväl 

den privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet med 

social hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. Länsstyrelsen i 

Halland gav oss i uppdrag att öka förståelsen för det kommunala arbetet med social hållbarhet 

i Halland. Strävan är att skapa en förståelse för motivet bakom de strategier som uppdagats och 

analysera utvecklingsmöjligheter. Med utgångspunkt i begreppen välfärd, jämlikhet, tillit och 

rättvisa har fem av Hallands sex kommuners sociala hållbarhetsarbete undersökts genom 

intervjuer som tolkats genom teorier från Jämlikhetsanden, The Just City och Feminism som 

byråkrati. Uppsatsen redogör också för hur social hållbarhet tolkas och implementeras av 

respektive kommun samt hur det sociala hållbarhetsarbetet påverkar invånarnas livsvillkor. 

Resultatet av studien var att samtliga kommuner nyligen påbörjat arbetet med social hållbarhet 

och att det som prioriteras i nuläget framför allt är integration, ungas hälsa, segregation, tillit 

och ANDTS. Studiens teoretiska referensram visar att implementering och konkretisering av 

social hållbarhet är viktigt för ett fortsatt godartat arbete med social hållbarhet.  

Nyckelord: social hållbarhet, livsvillkor, jämlikhet, tillit, rättvisa, välfärd, Hallands län 

 

The interest for social sustainability has grown global the last decade and is today a focus for 

the private and the public sector. There is a knowledge gap in how the strategic work with social 

sustainability is done in Swedish municipalities, which the essay wishes to contribute to. 

Hallands county government assigned us their wish to increase the understanding for the 

municipal work done with social sustainability in Halland. The ambition is to create an 

understanding for the motives behind the discovered strategies and analyze opportunities for 

development. Based on terms such as welfare, equality, trust and justice the work with social 

sustainability made by five of Hallands six municipalities was studied through interviews and 

interpreted through the theoretical approach by The Spirit Level, The Just City and Feminism 

as bureaucracy. The essay also describes how social sustainability is interpreted and 

implemented by each municipality and how the work with social sustainability has effect on 

the living conditions of the inhabitants. The result show that all municipalities recently began 

their work with social sustainability and that the current priorities are integration, the health of 

young people, trust and dependency issues. The theoretical reference frame which the study is 

based on show that implementation and concreteization of social sustainability is essential for 

a continued well made work with social sustainability. 

Keywords: social sustainability, life conditions, equality, trust, justice, welfare, Halland county 
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Inledning 

Varför ska alla arbeta med social hållbarhet nu? Varför hamnar den långsiktiga sociala aspekten 

på dagordningen i kommuner på 2010-talet? Enligt David Harvey i Den globala kapitalismens 

rum har nyliberalism och kapitalism lagt sig som ett täcke över västvärlden vilket leder till 

ökade klyftor och skillnader i livsvillkor, globalt såväl som nationellt, regionalt och lokalt 

(Harvey 2006:27-29). I Oxfams rapport Commitment to Reducing Inequality Index har 152 

OECD-länder rankats utifrån graden av jämlikhet i landet. Sverige toppar när det gäller att 

bedriva arbete mot ojämlikhet genom exempelvis skattesystemet i landet. (Development 

Finance International and Oxfam Research Report 2017:8-12). Samtidigt har Sverige en av de 

snabbast växande klassklyftorna av alla OECD-länder, menar kommunikationschefen på 

Oxfam i Sverige (Oxfam 2017). Effekter av att leva i ett mer ojämlikt samhälle är bland annat 

ökad otrygghet, segregation, psykisk ohälsa och minskad social sammanhållning (Wilkinson, 

Pickett 2010:30-35). Ur detta skapas ett behov av att förändra den typ av processer som skapas 

på en samhällelig nivå och som ger negativa utslag på individnivå i samhället. Detta arbete och 

perspektiv är vad många idag kallar social hållbarhet och skillnader i livsvillkor är ett aktuellt 

område globalt såväl som lokalt just med tanke på den samhällsförändring som pågår. I Sverige 

arbetas för att minska de skillnader som växer och processer som pågår, men hur? 

 Efter att fokus på hållbarhetsfrågor växt internationellt som nationellt sedan 

Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid (1987) har frågorna börjat lyftas 

på lokal nivå. Från att det ekologiska hållbarhetsperspektivet tagit plats på agendan har den 

sociala dimensionen nu börjat framträda. I Sveriges kommuner är det idag inte helt ovanligt att 

tjänster, eller delar av tjänster, berör social hållbarhet och det strategiska arbetet med att göra 

kommunen och kommunens arbete mer socialt hållbart. På lokal nivå, och särskilt i mindre 

orter och kommuner, är detta uppdrag i en relativ uppstartsfas. Hur en social hållbarhetsstrateg 

på kommunal nivå bör arbeta och hur socialt hållbarhetsarbete bör bedrivas i kommunerna finns 

idag inga gemensamma riktlinjer för. Med uppdrag av Länsstyrelsen i Halland riktar sig denna 

kandidatuppsats till att förklara hur det arbetas med social hållbarhet i Hallands kommuner, 

förstå motivet bakom strategierna och bidra till förändring utifrån teorier och analys av 

utvecklingsmöjligheter. 

 Det som vi genom frågeställningen önskar utreda och skapa en djupare förståelse för är 

hur det praktiskt strategiska arbetet fungerar, och vilka effekter det ger på invånarna. I och med 

uppdraget från Länsstyrelsen i Halland är länets sex kommuner; Falkenberg, Halmstad, Hylte, 

Laholm, Kungsbacka, och Varberg utvalda områden för insamlandet av empirin. Den 
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sociologiska relevansen ligger i att redogöra för och resonera kring hur det strategiska sociala 

hållbarhetsarbetet i kommunerna bidrar till mer jämlika livsvillkor för invånarna, och hur det 

kan utvecklas. Välfärdens uppgift är att utjämna människors förutsättningar, och de klyftor som 

tenderar att växa om insatser inte görs. Välfärden är den ”pott” med resurser, personal, 

reformer, insatser och service som används i kommunen för att bidra till rättvisa, jämlikhet och 

att utjämna livsvillkoren för invånarna den sörjer för. Som kommer att diskuteras ger jämlika 

livsvillkor positiva effekter på den sociala sammanhållningen och samhällets alla grupper. 

Motivet för socialt hållbarhetsarbete i offentlig sektor bör vara att använda välfärden som medel 

för att utjämna de skillnader som maktstrukturer i samhället skapar, på ett långsiktigt sätt. Social 

hållbarhet är ett relativt nytt begrepp i kommunala sammanhang, att arbeta strategiskt utefter 

det kan därför bära med sig svårigheter. Att förstå hur kommunens strateg resonerar kring 

begrepp som berör social hållbarhet relaterat till sitt dagliga arbete, mål och vision kan därför 

gynna utvecklingen av strategiskt socialt hållbarhetsarbete på lokal nivå. Likaså att skapa en 

ökad förståelse för hur grupper gynnas eller missgynnas i fördelningen av välfärden ur ett 

samhällsstrategiskt perspektiv. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en förståelse för hur kommunerna i Halland 

arbetar med social hållbarhet och vad ett socialt hållbarhetsarbete är i deras perspektiv. I detta 

sammanhang även att redogöra för hur social hållbarhet tolkas och implementeras utifrån 

politiska mål och resurser, strategier samt genom samverkan mellan förvaltningar och enheter. 

Vidare att förklara livsvillkor i en kommunal kontext utifrån begreppen välfärd, rättvisa, tillit 

och jämlikhet för att förstå hur livsvillkoren hos kommunens invånare kan påverkas av arbetet 

som utförs utifrån strategens perspektiv. Strävan är att förstå hur socialt hållbarhetsarbete 

implementeras och integreras i kommunanställdas dagliga arbete från den sociala 

hållbarhetsstrategens perspektiv, samt hur detta kan utvecklas och förbättras. Frågeställningen 

lyder därmed: 

 Hur arbetar respektive kommun i Halland strategiskt med social hållbarhet utifrån den sociala 

hållbarhetstrategens perspektiv, och hur förstås påverkan på invånarnas livsvillkor av det 

arbetet samt vad kan utvecklas för att öka den sociala hållbarheten? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Nedan presenteras ett avsnitt om tidigare forskning och bakgrunden till området. Dessa kan 

bidra till ökad förståelse och motiverar syftet med den aktuella studien som präglats av denna 

kunskap, dels som en förståelse av relevanta begrepp som följt som en röd tråd genom studien, 

men i synnerhet att begreppen legat till grund för frågorna i intervjuguiden. 

 

Social hållbarhet idag 

Björn Andersson identifierar i rapporten Social hållbarhet inom Riksbyggens projekt Positive 

Footprint Housing (2013) att social hållbarhet innehåller både substantiella och processuella 

kvaliteter, vilket innebär att det bör handla lika mycket om en målsättning som redogörelsen 

för hur det ska uppnås. Även Stephen McKenzie har formulerat en definition innehållande både 

substantiella processuella kvaliteter, vilken Andersson tolkat som ”Social hållbarhet är ett 

livsförbättrande tillstånd inom sociala gemenskaper och processer inom gemenskaperna som 

kan åstadkomma det här tillståndet” (Andersson 2013:6-7). 

  Nyckelbegrepp förespråkas också som ett sätt att närma sig praktisk tillämpning av 

begreppet och en central mening. Andersson uppmärksammar Sören Olsson och begreppen 

Välfärdsperspektivet och Problemlösningskapacitet vilka syftar till att beskriva ett samhälle där 

resurser fördelas rättvist samt kapaciteten att lösa problem som uppstår i strävan dit. Behovet 

av en definition av social hållbarhet har diskuterats, det finns de som hävdar att en definition 

inte tydliggör vad som önskas åstadkommas och det finns de som menar att det kan vara en 

användbar resurs kring diskussioner om ideal, mål och politik. (Andersson 2013:6-7). 

  Kevin Murphy har också formulerat nyckelbegrepp vilka innehåller substantiella och 

processuella aspekter. Murphy har studerat litteratur som berör social hållbarhet och menar att 

diskussionen kan sammanfattas i fyra dimensioner. Rättvisa, medvetenhet om hållbarhet, 

deltagande och social sammanhållning. Rättvisa syftar till frågor om fördelning och tillgång, 

inom och mellan sociala enheter. Det syftar dels till relationen mellan nationer, 

befolkningsgrupper eller mellan organisationer. Medvetenhet om hållbarhet innebär att det får 

den uppmärksamhet som krävs för att människor ska reflektera över hållbarhet i sin vardag. 

Deltagande innebär att det är viktigt att samhället präglas av ett aktivt medborgarskap, och 

social sammanhållning menar Murphy handlar om tillit, öppenhet, motverkande av segregation 

och ett främjande av integration. (Andersson 2013:8). 

 Utgångspunkt för Sveriges hållbarhetsarbete är de 17 globala mål antagna av världens 

stats- och regeringschefer vid Förenta Nationernas toppmöte 25 september 2015. Nationellt är 



! 4 

regeringens statsråd ansvariga för genomförandet, som inkluderar bland annat Sveriges 

kommuners arbete i frågorna. (Regeringskansliet 2015). De 17 globala målen för hållbar 

utveckling innehåller 169 delmål inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

(Regeringskansliet 2016). 

  

Länsstyrelsens Blomman 

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en modell för samverkan och en metod för social 

hållbarhet kallad Blomman. Den tydliggör hur olika verksamheter hänger ihop, och att 

individen och dess behov står i centrum. De olika behoven hos människan visas i modellen 

genom blomblad, som bland annat kommunala verksamheter är en del av att beröra och 

tillgodose. Dessa områden är Integration, Psykisk - fysisk hälsa, Våldsförebyggande - våld i 

nära relationer - hedersrelaterat våld - prostitution - människohandel, Alkohol - narkotika - 

dopning - tobak, Föräldraskapsstöd, Mänskliga rättigheter; Jämställdhet - Barns rättigheter, 

Demokrati - inkludering - delaktighet - medbestämmande, Sysselsättning - utbildning - arbete, 

Samhällsplanering - samhällsbyggnad - bostäder och Trygghet - säkerhet. Med individen i 

centrum belyses också särskilt utsatta grupper som löper större risk för sämre livsvillkor och 

hälsa. Dessa grupper är personer födda utomlands eller med utländsk bakgrund, som tillhör de 

svenska minoriteterna och HBTQ+personer. Även personer med långvarigt försörjningsstöd, 

som är arbetslösa, har kort utbildning, med låg socioekonomisk position, och/eller 

funktionsnedsättning. Dessutom ensamstående föräldrar med barn (särskilt kvinnor), föräldrar 

med kort utbildning och/eller utländsk bakgrund samt barn som kommit till Sverige efter 

skolåldern. (Wennerholm 2018). 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras fem vetenskapliga artiklar som legat till grund för studien och 

förförståelsen hos forskarna, artiklarna har valts utifrån dess relevans för en sociologisk 

förståelse av social hållbarhet och organisering i en kommunal kontext. 

  

Arbete för jämlik hälsa i Sverige nationellt, regionalt och lokalt 

I artikeln av Anna Balkfors, Olle Lundberg och Margareta Kristensson motiveras varför jämlik 

hälsa är viktigt ur ett individ- och samhällsperspektiv samt utifrån hållbar utveckling. 

Kommissionen för jämlik hälsa är en grupp tillsatt av regeringen för att utreda frågan, som i 

studien samlat in erfarenheter och samordnat kunskap inom området. Studien fokuserar på 
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hälsoklyftor utifrån socioekonomiska förhållanden och kön kopplat till påverkbara principer. 

Klyftor i hälsa är något samhället ständigt måste jobba emot, då det annars tenderar att öka. 

Samhället bör alltså skapa förutsättningar för att alla individer ska kunna ha möjlighet att ta 

ansvar över sin egen hälsa på lika villkor. (Balkfors m.fl 2016:67-68). 

  I Kommissionens arbete har regionala och lokala initiativ granskats, där flera har 

begreppen social hållbarhet och jämlika livsvillkor som bas i arbetet. Framgångsfaktorer som 

diskuteras är delaktighet i arbetet och att ledarskapet är centralt, så även samverkan mellan 

olika aktörer, politiskt ledarskap och att utmana linjär policyprocess. Att förstå investeringen i 

insatserna och att följa upp ses också som essentiellt i arbetet för jämlik hälsa. Utmaningar som 

identifieras är implementering, organisering och styrning. (Balkfors m.fl 2016:71-72). 

  Välfärd är centralt i arbetet för jämlik hälsa, då det kan skapa jämlikhet i förhållande till 

de resurser som genereras från familj och marknad. Fokus är att skapa förbättrad kvalité och 

tillgänglighet för att stärka individens livsvillkor, men också möjliggöra för individen att 

generera egna resurser. Detta utifrån hur välfärden är utformad idag och vad som kan göras 

annorlunda för att jämna ut förutsättningarna för en jämlik hälsa. (Balkfors m.fl 2016:72-73). 

  

A strategic approach to social sustainability Part 1: exploring the social system 

Missimer et al., (2016) har i två artiklar sökt en enad definition användbar i beslutsfattande, 

oberoende temporära och rumsliga begränsningar. Författarna menar att social hållbarhet 

saknar en etablerad definition och att mängden metoder som existerar för att förstå social 

hållbarhet kan förvirra. (Missimer et al., 2016:33). 

  Del 1 i artikelserien undersöker de essentiella aspekter av sociala system som behövs för 

människor att tillgodose sina behov. Genom en litterär studie undersöktes begreppet social 

hållbarhet men författarna fann inget systematiskt och vetenskapligt sätt för att definiera det. 

Studien resulterade istället i fem aspekter vilka bedöms viktiga för hållbara sociala system, där 

den viktigaste aspekten var tillit. Känslan av gemensam mening identifierades också av många 

författare som en prioritet. Mångfald samt möjlighet att lära och organisera sig var även de 

väsentliga aspekter för ett hållbart socialt system. (Missimer et al., 2016:32-34). 

  Mångfald argumenteras för att bidra till variation av människor och kulturer vilket ökar 

förmågan att hantera förändringar, som tillsammans med förmågan att organisera sig är viktiga 

aspekter för framtida förhållanden. Tillit förklaras som den mest essentiella delen av socialt 

kapital, nödvändigt för hållbara sociala system eftersom det öppnar gränser mellan människor. 

I ett komplext samhälle som dagens är det särskilt viktigt, eftersom människor som litar på 

varandra snarare än misstänker ökar förmågan för dem att samarbeta och anpassa sig. Att dela 



! 6 

en gemensam mening är en aspekt som uppmärksammas inom flera discipliner, exempelvis 

sociologi, som viktigt inom sociala system för att förstå sin upplevelse och situation som logisk. 

De förklarar i artikeln att människans hjärna är beroende av logisk förklaring och att uppleva 

meningsfullhet. (Missimer et al., 2016:37). 

  

A strategic approach to social sustainability, Part 2: a principle-based definition 

Efterföljande artikel av Missimer et al., fortsätter studien av de identifierade aspekterna för 

sociala system, och hur de tillsammans kan bidra med ny förståelse för social hållbarhet. Syftet 

med del två är att utifrån de fem aspekterna; tillit, känslan av gemensam mening, mångfald, 

möjlighet att lära och organisera sig, ta fram operativa sociala hållbarhetsprinciper vilka kan 

användas för att gynna hållbarhet i samhället. (Missimer et al., 2016:38). 

  Resultatet av studien blev fem hållbarhetsprinciper användbara som kriterier för att nå 

ökad social hållbarhet. Författarna menar att principer för hållbarhet måste vara nödvändiga, 

det vill säga täcka ett behov, och undvika onödiga krav och förvirring. De måste också hantera 

alla relevanta aspekter och vara möjliga att begripa för alla personer. Slutligen måste de vara 

konkreta och användbara för att lösa problem. (Missimer et al., 2016:42-44). 

  Tillit var en term som uppkom frekvent i studerad litteratur och poängteras tydligt vara 

en viktig del för framgångsrika sociala system. I artikeln presenteras en hypotes för att definiera 

social hållbarhet genom ett antal principer, vilka innebär att i ett socialt hållbart samhälle utsätts 

inte människor för strukturella hinder mot hälsan, inflytande, kompetens, opartiskhet och 

meningsskapande. Strukturella hinder är konstruktioner i samhället som upprätthålls av 

människor med politisk, ekonomisk och/eller kulturell makt vilket är svårt för människor som 

utsätts för dem att undvika eller överkomma. (Missimer et al., 2016:42-44). 

  

Fördelningsrättvisa 

Jan-Erik Lane tar i sin artikel Fördelningsrättvisa (2011) upp begreppet social rättvisa, men 

också kopplingen till ekonomisk fördelningsteori och statens eller marknadsekonomins roll. 

Här diskuteras förhållandet mellan att genom policys och omfördelningspolitik vara opartisk 

gentemot olika grupper i samhället. (Lane 2011:204) Paralleller dras till juridisk rättvisa som 

består i att alla står lika inför lagen och att ingen särbehandlas. Lane tar upp olika teorier om 

vad som egentligen är rättvisa inom fördelning av inkomst och förmögenhet, alltså den politiska 

ekonomin. (Lane 2011:218) Utifrån olika tänkare och teoretiker tar han upp det faktum att 

marknadsekonomin och det samhälle som präglar individerna genererar ojämlikhet mellan 
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olika grupper gällande just ekonomi, vilket kan legitimera att en omfördelning av resurser bör 

ske. (Lane 2011:206) Men så också att just den offentliga sektorn har det största mandatet för 

att utjämna dessa olikheter (Lane 2011:209). 

  Slutligen argumenterar Jan-Erik Lane för den juridiska rättvisan om opartiskhet, att 

individen inte drabbas av diskriminering, korruption, favoritism, rasism eller liknande men att 

detta inte är rättvist nog för resursfördelningen. För att skapa social rättvisa måste det finnas en 

partiskhet för att se olika gruppers möjligheter från start. Alla tävlar inte på samma villkor vilket 

gör att vi måste behandla människor olika för att skapa likhet. (Lane 2011:217-219). 

 

Välfärdsstaden återbesökt - Politiskt deltagande i det nya Malmö 

I artikeln Välfärdsstaden återbesökt (2017) av Tomas Bergström berörs lokal demokrati och 

inflytande utifrån att svenska kommuner styr över invånarnas välfärd. Siffror från 2015 om 

Malmö jämförs med en studie Bergström gjorde i Malmö 1993 för att förstå utvecklingen och 

sätta den i perspektiv. Lokal demokrati tappar generellt fotfäste trots att det är denna som avgör 

hur vardagen för stadens invånare ser ut och det är välfärden som den lokala politiken har makt 

över som majoriteten av skattepengarna går till. (Bergström 2017:499-516). 

  Idag ges ett bredare utbud av möjlighet till inflytande och staden lägger både tid och 

resurser för att få människor att engagera sig i beslutsprocesser. Samtidigt som bredden och 

komplexiteten i dagens politik gör att människor inte vet vart de ska vända sig. Välfärden är 

också uppbyggd på ett annat sätt än tidigare, där staden inte alltid genomför den utan istället 

bara möjliggör den (Bergström 2017:510-511). Detta kan leda till en minskad offentlig insyn 

och möjlighet till delaktighet då flera av välfärdens aktörer numera är privata bolag och 

entreprenörer. Civilsamhället får av det skälet minskat inflytande över stadens produktion av 

välfärd och behandlas snarare som kunder än medborgare. (Bergström 2017:514). 

  Förutom privatisering är processer som globalisering och nätverkssamhället sådana som 

skapar minskat deltagande i den lokala demokratin (Bergström 2017:515). Detta ger särskilt 

utslag på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, bor i utsatta områden, har 

språksvårigheter och sämre kunskap om möjligheterna att göra sin röst hörd. Detta ger ett delat 

samhälle och effekten att de som behöver och tar mest del av välfärden också är de som 

påverkar den minst. (Bergström 2017:508-509). 

!

Reflektion kring tidigare studier 

Vår studie berör det sociala hållbarhetsarbete kommunerna i Halland utför och därför fanns i 

sökandet av tidigare forskning en strävan att redovisa vad social hållbarhet innebär. I sökningen 
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har social hållbarhet brutits ner till sociologiskt relevanta delar som jämlikhet, tillit, rättvisa, 

välfärd samt delaktighet och dialog. Essentiellt för studien var också att finna tidigare forskning 

rörande socialt hållbarhetsarbete på lokal nivå.  

  I studien som Kommissionen för jämlik hälsa genomfört redogörs för begreppet 

livsvillkor, men också dess sammankoppling med arbetet inom social hållbarhet och dess 

inverkan på jämlikhet. Utifrån denna artikel har jämlikhet kommit att bli en central del i 

förståelsen av motivet för socialt hållbarhetsarbete, och präglar såväl problemformulering som 

intervjuguide, empiri och analys. Tidigare forskning om social hållbarhet ger ökad förståelse 

för hur komplext arbetet med social hållbarhet är. Studierna som uppmärksammats presenterade 

fem aspekter vilka behövs för att människor ska kunna tillgodose sina behov samt fem principer 

som tillsammans kan användas för att motverka strukturella hinder för människors livsvillkor. 

Dessa aspekter och principer har bidragit till frågorna i intervjuguiden såväl som förståelse för 

komplexiteten gällande social hållbarhet och arbete med detta. 

  Artikeln om fördelningsrättvisa diskuterar vad som är rättvist i hur samhällets resurser 

bör fördelas. Slutsatsen som dras, att alla grupper har olika möjligheter och därför bör gynnas 

på olika sätt, bidrar till en ökad förförståelse för syftet med välfärden och dess fördelning av 

medel. Förståelsen kring begreppen rättvisa och välfärd har fungerat som en röd tråd genom 

kandidatuppsatsen. Artikeln Välfärdsstaden återbesökt som behandlar det politiska deltagandet 

i Malmö drog slutsatsen att trots omfattande insatser finns ett lågt intresse för lokal demokrati, 

särskilt inom mer utsatta grupper. En effekt av detta är att de som har mest inflytande över 

välfärden är de grupper som är minst beroende av den. Delaktighet och demokrati har utifrån 

detta perspektiv ansetts relevant för studien och särskilt präglat den sociologiska analysen.  

  Slutligen har också den bakgrund för området som studien berör på ett omfattande sätt 

varit en del av förförståelsen. Länsstyrelsens Blomman har använts i intervjuguiden och 

respondenterna har fått resonera kring utvecklingsområden utifrån denna, men också områden 

som respondenterna upplever sig ha god kunskap om. Slutligen har också den bakgrund för 

området som studien berör på ett omfattande sätt varit en del av förförståelsen. Länsstyrelsens 

Blomman har använts i intervjuguiden och respondenterna har fått resonera kring 

utvecklingsområden utifrån denna, men också områden som respondenterna upplever sig ha 

god kunskap om. Modellen är inte vetenskapligt förankrad, och kan ses som en förenklad 

version av det komplexa begreppet social hållbarhet. Ändock har den använts under studiens 

genomförande för att Blomman är en arbetsmetod som uppdragsgivaren Länsstyrelsen i 

Halland, vilken uppsatsen till stor del riktar sig mot, använder sig av i det dagliga arbetet. 

Utifrån det har den använts för att konkretisera och förenkla intervjuns innehåll och upplägg, 
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samt för att göra resultatet mer användbart för uppdragsgivaren i och med modellens relevans 

för Länsstyrelsen i Hallands sociala hållbarhetsarbete. Så även för att respondenterna ska 

kunna samverka över områden, men också på ett konkret sätt kunna reflektera över 

invånarnas livsvillkor. Modellen har inte används som ett korrekt svar, och heller inte varit en 

del av den sociologiska analysen, utan ligger till grund för en begränsad del av intervjuguiden.  

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för de tre teorier som kommer ligga till grund för kandidatuppsatsens 

sociologiska analys. Det urval av nyckelbegrepp som tas upp i följande teorier har gjorts utifrån 

vilka områden som varit aktuella för denna studie.  

 

Jämlikhetsanden 

I boken Jämlikhetsanden: därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen av 

Richard Wilkinson och Kate Pickett (2010) beskrivs dagens samhälle som strävande efter 

ekonomisk tillväxt och präglat av materialism och konsumtion. Ett samhälle där människor ofta 

påverkas negativt psykiskt av dessa värden. Individen önskar ofta förbättra sin egen position 

istället för att tro på ett bättre samhälle som prioriterar social sammanhållning. Politiken idag 

står inte för en gemensam vision utan för individuella lösningar som behandlingar och 

botemedel, och politiska visioner uteblir. Författarna inleder med att visa att när den 

ekonomiska tillväxten nått en viss nivå har den inte effekt på varken sociala framsteg eller 

livskvalitet. Ekonomisk tillväxt som så länge varit samhällets stora drivkraft har spelat ut sin 

roll, och ett lands ekonomiska välstånd hänger efter en uppnådd nivå inte samman med ett bättre 

liv för invånarna. (Wilkinson, Pickett 2010:17). 

 Forskarna vill belysa sambandet mellan ojämlikhet och ökade negativa konsekvenser, 

som sociala- och hälsoproblem för ett lands invånare. Här är det inte nationalinkomsten per 

person som orsakar sociala problem utan inkomstskillnader i landet. Länder med stor 

inkomstskillnad, alltså de som är mer ojämlika, har högre nivåer av sociala problem än länder 

med mer jämna inkomster. Här talas också om relativ fattigdom, att en person har låg inkomst 

i förhållande till medianinkomsten i landet, något som kan skapa svårigheter att leva på ett 

önskat sätt utifrån social status och sociala förväntningar. (Wilkinson, Pickett 2010:30-35). 

 Ojämlikhet är enligt Wilkinson och Pickett en effekt av samhällets hela struktur och ger 

effekt på de individer som lever i ett mer ojämlikt samhälle. Att förstå detta kan skapa möjlighet 

för politiken att öka välbefinnandet, då ökad jämlikhet har påverkan på alla samhällets nivåer. 
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(Wilkinson, Pickett 2010:43). Samband visas mellan exempelvis försvagad gemenskap, 

minskat förtroende människor emellan och att våldet är mer utbrett i mer ojämlika länder 

(Wilkinson, Pickett 2010:56). Så även att sociala relationer påverkas genom mindre tillit och 

förtroende och en tydligare vi-och-de-uppfattning i samhällen med mer ojämlikhet (Wilkinson, 

Pickett 2010:61). Förutom social status, som nedan diskuteras, och psykiskt välbefinnande 

menas att relationen till andra är avgörande för individens hälsa, där resonemanget grundas i 

Émile Durkheims teori om självmord kopplat till samhällets förändringstakt och hur väl 

människor är integrerade i samhället. Socialt stöd såväl som sociala nätverk är ett botemedel 

mot ohälsa och sociala sammanhang är grundläggande för individens välbefinnande och 

livsvillkor (Wilkinson, Pickett 2010:86). 

 Social status är en viktig faktor och drivkraft i sig i dagens samhälle, hur människor 

jämför sig och mäter sig med varandra är en bidragande faktor till ojämlikhetens negativa 

effekter (Wilkinson, Pickett 2010:39). Det är just den typ av stress som är kopplad till det 

sociala och bedömningen av jaget som påverkar individen mest. Oro och ångest för en känsla 

av skam är allvarliga för människors hälsa och livslängd, en diskussion som förs med Thomas 

Scheffs parbegrepp skam och stolthet. Vad som kallas det sociala värderingshotet är rädslan av 

att inte prestera efter sociala förväntningar, något som kan lindras av exempelvis vänskap och 

gemenskap. I och med att fasta institutioner och givna gemenskaper luckrats upp i utvecklade 

länder har det skapats ännu mer oro och ett narcissistiskt förhållningssätt. Individen, och särskilt 

unga, lägger mycket energi, oro och tanke på vilka intryck en själv gör på andra. Fokus på 

självet, identitet och social status följs av ökad risk för hälsoproblematik som depression, och 

detta än mer i mer ojämlika samhällen präglade av mer statuskonkurrens och statusoro. 

(Wilkinson, Pickett 2010:46-55). 

  De samband som Wilkinson och Pickett pekar på menar de inte kan vara slumpmässiga 

utan genom den statistik som tagits fram visas att jämlika samhällen nästan alltid är bättre 

samhällen (Wilkinson, Pickett 2010:181). Resultaten visar på skillnader även för dem mest 

privilegierade grupperna mellan ett ojämlikt eller jämlikt land. Jämlikhet påverkar alltså inte 

bara samhällets mest utsatta, utan hälsan och välmående är högre för hela befolkningen i 

jämlika samhällen. (Wilkinson, Pickett 2010:189). 

 

The Just City 

Susan Fainstein strävar i boken The Just City (2010) efter att utveckla en urban teori om rättvisa. 

Hon förespråkar begreppet rimlig rättvisa över jämlikhet som en mer politisk strategisk term 

eftersom jämlikhet är för komplext och orealistiskt att genomföra i kapitalistiska städer. Rimlig 
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rättvisa menar hon förbättrar mer utsatta gruppers situation genom att beslut och processer mäts 

utefter dels vem som gynnas och i vilken utsträckning. (Fainstein 2015:35-38). Fainstein 

uppmärksammar också David Harvey och hans syn på begreppet rättvisa, vilket till viss del 

inspirerats av Engels. Harvey delar Engels tanke om att juridisk rättvisa i kapitalistiska 

samhällen är direkt präglat av de med makt och deras intressen. (Fainstein 2015:40). 

 Förhoppningen är att kunna tillämpa teorin och utvärdera existerande och potentiella 

institutioner. Fainstein diskuterar begreppet rättvisa och menar att det inkluderas av rimlig 

rättvisa, demokrati och mångfald. Hon argumenterar i boken för att detta omfattande begrepp 

bör genomsyra och ha inflytande på alla beslut som tas, framför allt i det offentliga när det 

gäller stadsplanering. (Fainstein 2010:5) Dessa begrepp som inkluderas i rättvisa diskuterar hon 

separat och i relation till New York, Amsterdam och London. Samtliga städer fick efter andra 

världskriget bygga upp sin ekonomi igen, och mötte stora utmaningar även under den sista 

delen av 1900-talet. Bland annat drabbades Amsterdam av arbetslöshet, inflation och stora 

statliga utgifter. Trots motsättningar har framförallt Amsterdam reparerat sig väl, vilket 

Fainstein beskriver beror till stor del på den etablerade toleransen, allmänna bekvämligheter, 

många hyresrätter med låga hyror, bra och billig kollektivtrafik och omfattande social service. 

(Fainstein 2010:142). 

 Fainstein ställer sig frågan om tillväxt och rimlig rättvisa kan förespråkas samtidigt, och 

att social rimlig rättvisa tenderar att förbises i tillväxtfrågor (Fainstein 2015:17). Västerländska 

städer har genomgått drastiska förändringar på grund av den globalisering och 

avindustrialisering som skett. Som ett resultat menar Fainstein att staten utsatts för intensiv 

konkurrens från privata investerare. Staten och de urbana styren som utvecklar städer har 

avgränsat sitt fokus till att nästan enbart syfta till ekonomisk tillväxt. Bakom denna utveckling 

finns argument och policys som förespråkar att tillväxt ger bäst resultat för flest individer. 

Diskussioner kring stadsplanering fokuserar på ekonomiska faktorer snarare än sociala. 

Lönsamheten prioriteras i första hand och även diskussioner kring kulturella byggnader präglas 

av fokus på den potential de har att resultera i lönsamhet och en ökning av värdet på närliggande 

fastigheter. (Fainstein 2010:1). 

 Fainstein formulerar normer för hur rimlig rättvisa, mångfald och demokrati kan gynnas. 

För att skapa rimlig rättvisa krävs bland annat att alla husprojekt ska ha hem för 

låginkomsttagare, lokala företag och anställda ska prioriteras, och stora projekt ska granskas 

noggrant och gynna alla. Om projekt sker på bekostnad av det offentliga ska den potentiella 

vinsten av projektet också delas. (Fainstein 2010:171-173). För att uppnå mångfald menar 

Fainstein bland annat att gränser behöver öppnas mellan områden, offentliga platser bevaras, 
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särskilt stöd riktas till utsatta grupper och kollektivtrafik erbjudas till förmånligt pris. Demokrati 

menar Fainstein gynnas av representation, och att icke-statliga organisationer ska ha inflytande. 

Dessutom identifierar hon vikten av att planer utvecklas i dialog med målgrupper, och att 

offentliga auktoriteter ska stötta diskriminerade grupper. (Fainstein 2010:174-175). 

 

Feminism som byråkrati 

Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom, statsvetare och genusvetare, visar i boken Feminism 

som byråkrati (2016) på det komplexa i att jämställdhetsintegrera i offentlig sektor, som varit 

en strävan under 2000-talet. Europarådets definition från 1998 av jämställdhetsintegrering är 

“(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 

jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 

processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet”. Att föra in ett politiskt 

område som grundas på idealism och som vill uppnå rättvisa skapar en spänning i förhållande 

till frågor rörande vinstintresse och konkurrens. Fokus i boken ligger på jämställdhetspolitikens 

strategier, hur förändrade styrformer ger effekt för ett politikområde som jämställdhet och inom 

detta ambitioner, organisering och personer som tre centrala delar av politiken. (Alnebratt, 

Rönnblom 2016:7-20).  

 I avsnittet om organisering tas upp hur mål för jämställdheten ofta blir hängande i luften, 

och istället för att ta fasta på någon sorts problemformulering så presenteras varken hur eller 

varför för den som ska utföra arbetet. När mål avser en så pass övergripande nivå tappas 

kopplingen till de konkreta problemen som önskar lösas. (Alnebratt, Rönnblom 2016:21-41). 

Jämställdhetsintegrering har varit det mest vedertagna sätt att ta in jämställdhetsfrågor i 

organisationen med viljan att frågorna inte ska skiljas från annan verksamhet, trots detta är det 

ofta förekommande med särskilda projekt och satsningar (Alnebratt, Rönnblom 2016:56-57). 

Likaså lyfts hur personer på hög nivå sätter agendan och vilken betydelse detta har för arbetet. 

Att personer har ambitioner att skapa rättvisa och inte bara sträva efter vinst. (Alnebratt, 

Rönnblom 2016:85-90). 

 Slutligen så diskuteras möjligheten att integrera ett jämställdhetsperspektiv. 

Problematiken i hur politiken lyfter jämställdhetsfrågorna består i att endast vad som ska göras 

beskrivs och inte varför det bör göras eller hur det ska göras. Från politiskt håll krävs ett varför 

och ett motiv till varför något ska genomföras och satsas på för att styra myndigheter och 

kommunala förvaltningar mot förändring. Kritik lyfts även till att ständigt fokusera på att sprida 

mer kunskap om vad, som är svår att använda till något utan att egentligen veta hur. Att 

spridandet av kunskap snarare fungerar som en täckmantel för att tydliga strategier saknas. 
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(Alnebratt, Rönnblom 2016:118-145). Förändringen som Alnebratt och Rönnblom ser ska ske 

är att politiken måste ge plats för ett varför, annars tenderar dessa frågor få vika undan för 

ekonomi. Att lyfta hur olika aktörer upplever problemen och situationer i samhället och 

diskutera visioner och samhällsförändring. Att det finns något att ta ställning till, kritisera, 

ifrågasätta, hålla med och inte endast målformuleringar skrivna så övergripande att ingen kan 

invända mot dem. (Alnebratt, Rönnblom 2016:146-159). 

 

Teorireflektion 

Då kandidatuppsatsen syftar till att skapa förståelse för hur strategens arbete med social 

hållbarhet påverkar invånarnas livsvillkor utifrån begreppen välfärd, tillit, jämlikhet och 

rättvisa har dessa begrepp varit centrala i valet av teorier. Jämlikhet och rättvisa är de begrepp 

som främst behandlas i Jämlikhetsanden och The Just City, men även välfärd och tillit 

diskuteras. Dessa två teorier har vissa skiljelinjer, men också vissa knutpunkter, och 

kompletterar på så sätt varandra samtidigt som teoriernas uppfattning om hur ett samhälle 

strategiskt bör byggas växelvis utmanas. 

 Utifrån studiens syfte att förklara hur den sociala hållbarhetsstrategen arbetar och syftet 

att förändra genom att bidra till utveckling från de valda teoriernas perspektiv har även 

Feminism som byråkrati varit relevant som teoretisk referensram. Då empirin talade för att 

implementering och konkretisering av det sociala hållbarhetsperspektivet, och att detta arbete 

var i en uppstartsfas, var den största utmaningen, kan vald teori bidra med kunskap inom 

området. Valda teorier har skapat en tolkningsram som kan upplevas begränsad utifrån det 

insamlade materialet, men än dock relevant då empirin fick styra valet av teorier.  

Metod och metodologi 

I metodavsnittet kommer uppsatsens forskningsdesign redogöras för. Här presenteras 

metodansats, metodval såväl som andra resonemang som berör studiens tillvägagångssätt, 

utgångspunkter och giltighet. 

 

Metodval 

Temat för uppsatsen är kommunalt socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på människors 

livsvillkor. Metodvalet semistrukturerade intervjuer valdes eftersom intresse fanns i att, på ett 

djupgående och utförligt sätt, studera hur arbetet med social hållbarhet sker i kommunerna. 

Detta valdes då frågeställningen avser att skapa förståelse för hur strategen arbetar och varför, 
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samt hur metoderna avser att utjämna livsvillkor mellan kommunens invånare. Studien önskar 

ta del av informationen på ett resonerande sätt och söker inte efter enkla svar utan vill snarare 

skapa en komplex förståelse av samband mellan strategi, praktik och lokal kontext. Därför 

ansågs en kvalitativ metod mest gynnsam. Intervjuer ger möjlighet att skapa en mer heltäckande 

och resonerande förståelse utifrån respondenternas perspektiv på relevanta begrepp och frågor. 

Studiens frågeställning avser att förstå strategens perspektiv på sitt arbete och dess 

utvecklingsmöjligheter vilket skapar behov av uttömmande resonemang. Observationer 

övervägdes för att undersöka hur arbetet utförs. En potentiell nackdel skulle kunna bli att 

observationer blir för varierade beroende på respondentens planer för den specifika tiden och 

att vår empiri skulle bli bristande, därför ansågs det alternativet inte lönsamt. En potentiell 

negativ konsekvens med valet av intervjuer är att empirin som samlas under ett intervjutillfälle 

riskerar att bli begränsad beroende på vad respondenten uttrycker sig om för stunden. 

Semistrukturerade intervjuer gynnar förutsättningen för empirin att innehålla specifika teman, 

eftersom frågorna grundar sig i teman som utgår från problemställningen. En semistrukturerad 

intervju innehåller ett antal specifika frågor, med utrymme för öppen dialog, eftersom forskaren 

kan fråga vidare på eventuella svar (Aspers 2011:143). Denna typ av intervju gynnar studien 

eftersom intervjuerna som metod syftar till att samla en bred empiri. 

Intervjuer som metod stärker uppsatsens validitet i större utsträckning än observationer 

hade kunnat, eftersom det gynnar möjligheten att specificera empirin. Att mäta det som önskas 

och ingenting annat är vad validiteten innebär, och reliabilitet är den grad av tillförlitlighet som 

studien har, att den är utförd korrekt (Thurén 2007:26, 34). Validiteten för uppsatsen höjdes 

eftersom de som arbetar med social hållbarhet i kommunerna intervjuades. Viss bristfällighet 

uppkom då Hallands samtliga kommuner inte kunde representeras på grund av att ingen lämplig 

respondent fanns att tillgå i Laholms kommun. Syftet var att undersöka hur det sociala 

hållbarhetsarbetet utförs, och det är respondenterna som utför det, vilket ihop med att 

kommunerna intervjuades med samma intervjuguide stärker uppsatsens reliabilitet. 

Sjöberg och Wästerfors uppmärksammar analytisk generalisering i vilken existerande 

teori kan agera mall som ny forskning relateras till. Genom en sådan strategi appliceras 

allmängiltiga begrepp på sociala situationer. (Sjöberg, Wästerfors 2008:131). På liknande vis 

har intervjuguiden använt sig av begrepp som tillit, rättvisa, jämlikhet och välfärd för att studera 

hur arbetet med social hållbarhet utförs. Syftet med studien är inte att skapa en allmän sanning 

då strävan är att kartlägga Hallands arbete med social hållbarhet. Studien är inte generaliserbar 

för länet eftersom alla kommuner i Halland inte är representerade, förhoppningen är att den 

trots det ska fungera som ett bidrag till Länsstyrelsens arbete med social hållbarhet. 
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Metodansats 

Metodansatsen som uppsatsen tar ansats från är hermeneutiken. En vetenskapsteori vars syfte 

är att tolka och förstå människan och dess handlingar, att på ett grundligt sätt förstå tankarna 

bakom och motiv till handling och tanke. (Thurén 2007:94-95). Att tolka texter och språket är 

en hermeneutisk filosofi som grundar sig i antikens Grekland mytologi, där texttolkning och 

översättning hade stor relevans. Begreppet hermeneutik förstås som förklaringskonst och 

utläggningskonst. Hermeneutik används vanligen inom samhällsvetenskaperna där kvalitativ 

tolkning som forskningsmetod är central. (Gilje, Grimen, 2007:171-172). Det är viktigt att 

också förstå tolkningen i sin kontext, att sammanhanget spelar stor roll för individens förståelse 

av situationen och att dessa inte bör separeras (Thurén 2007:97). Syftet med uppsatsen är att 

förstå tanken bakom arbetet med social hållbarhet som görs i kommunerna, och den kontext 

som strategen verkar i för att skapa en bred, men också djupgående, kunskap om hur arbetet 

strategiskt planeras och varför det görs på olika sätt. Vidare vad som kan göras med en tydlig 

tanke och strategi bakom, och vad som kanske är oplanerat och på grund av särskilda personers 

kompetens eller de givna förutsättningar som den verkar i. 

Utifrån ovanstående resonemang är hermeneutiken relevant, den hermeneutiska cirkeln 

bidrar till att skapa förståelse för delen och helheten i empirin. Delen får sin betydelse och 

sammanhang i helheten, och helheten förstås endast genom att koppla samman delarna 

(Alvesson, Sköldberg 2008:193). Den hermeneutiska spiralen är en utveckling som på ett mer 

succesivt sätt vill försöka hitta samband mellan delen och helheten. Den djupgående 

förståelsen, som följer spiralens gång, kommer av att växelvis förstå förhållandet mellan delen 

och helheten och “borra” sig in i fenomenet, istället för att statiskt stanna i en cirkel. (Alvesson, 

Sköldberg 2008:194). Alvesson och Sköldberg motiverar också för att de två grundläggande 

hermeneutiska cirklarna, både del-helhet ifrån den objektivistiska hermeneutiken och 

förförståelse-förståelse i den aletiska hermeneutiken kan komplettera varandra. Den 

objektivistiska hermeneutiken som grundas i en polaritet mellan subjekt och objekt och den 

aletiska hermeneutiken tvärtom lyfter dess samband. Det är fördelaktigt om dessa 

förhållningssätt till tolkningsmönster, textanalys, undertolkningar och dialog förenas och 

skapar en än mer komplex tolkning. Förhållandet mellan förförståelse, forskarens ingång och 

förståelse står i att de båda utvecklas av att båda delar tas vidare. För att kunna skapa en 

förståelse krävs förförståelse, som i sin tur leder till öppningar för ny förförståelse och dessa 

refererar ständigt tillbaka till varandra. Dessa sätt att tolka och förstå skapar en hermeneutisk 

grundcirkel som i innersta kärnan varvar förförståelse-del-förståelse-helhet, och i sin yttre 
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cirkel skapar tolkningsmönster-text-dialog-deltolkningar på basis av den inre cirkeln. 

(Alvesson, Sköldberg 2008:211-213). 

Ovanstående perspektiv kommer att prägla kandidatuppsatsen dels utifrån att författarna 

till uppsatsen har en bred teoretisk förförståelse inom social hållbarhet och önskar låta den 

präglas av respondenternas strategiska förhållningssätt inom området. Även att de perspektiv 

och teorier som lyfts i bakgrund och teoriavsnitt vill skapa en djupare förståelse och ge andra 

ingångar till området och empirin, vilka refererar tillbaka till varandra och visar ett samspel 

mellan förförståelse och förståelse. Dels att varva mellan delen och helheten och skapa en mer 

komplex bild av arbetet för att i tolkningen och analysen koppla samman empirin med den 

sociologiska problemställningen och utvecklingsmöjligheter. Detta utifrån sammanhang, 

struktur och teori som tar ett större helhetsgrepp. Likaväl utifrån att alla representerade 

kommuner bildar en del i helheten Hallands län, vilka Länsstyrelsen försörjer med kompetens 

och vill finna mer förståelse för, vilket är utgångspunkten i studiens uppdrag. Så även att 

kommunerna och Halland arbetar utefter nationella såväl som globala lagar, strategier och mål, 

och att deras arbete förstås i den kontexten. Det skapar en större helhetsförståelse till det 

praktiskt strategiska arbete som utförs, där den lokala kontexten är en del i det hela. 

 

Förförståelse och forskarens roll 

Förförståelse är den kunskap som forskarna har om området inför och under genomförandet, 

detta kan på olika sätt påverka utförandet och tolkningen av studien, men också skapa ett 

förutsägbart resultat (Aspers 2011:141). Vi som forskare har viss teoretisk kunskap som 

förförståelse eftersom vi studerat sociologi och social hållbarhet på Högskolan i Halmstad, men 

står samtidigt öppna inför vidare kunskap och resultat. Vår förförståelse om kommunalt 

praktiskt strategiskt socialt hållbarhetsarbete var inledningsvis begränsad eftersom vi inte har 

någon personlig erfarenhet av det. 

  En förstudie gjordes med fyra kommunanställda inom olika förvaltningar i Halmstads 

kommun. Ingen av de utvalda hade social hållbarhet som direkt del i sin yrkesroll. I ett mejl 

ställdes frågorna: Vad är social hållbarhet för dig? och Hur jobbar ni med social hållbarhet på 

din arbetsplats?. Syftet var att undersöka hur kommunala tjänstepersoner såg på social 

hållbarhet som begrepp och som del av sitt yrke. Det som genererades av förstudien var en ökad 

förförståelse om att social hållbarhet präglar tjänstepersoner i kommunen, men inte genom 

verksamhetsmål och direktiv.  

 I och med att uppsatsen har en hermeneutisk metodansats är forskarens roll essentiell att 

resonera kring. Enligt Elin Lundin i Uppdrag Forskning (2008) innefattar hermeneutisk 
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förståelse att forskaren präglar hela studien med sin förförståelse. Det är inte möjligt att 

genomföra en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats och anta att denna inte påverkas av 

vem som utför den, vilket har fördelar och nackdelar. Mest vedertagna nackdelen är att studien 

inte förhåller sig objektivt och att det därför är svårt att finna generella sanningar och att 

forskarens förförståelse har en negativ inverkan och påverkar studieobjektet och vinklar 

studien. Samtidigt är dessa argument utifrån ett hermeneutiskt synsätt snarare positivt då det 

menas att det är omöjligt att genomföra en studie och förstå den utan minsta förförståelse. I 

sociologiska studier, som rör människan som komplex social varelse, finns inte finns några 

generella sanningar utan alla livsvärldar och perspektiv är subjektiva och kräver tolkning. 

Forskarens förståelse och perspektiv anses lyfta empirin och skapa ett helhetsperspektiv och 

sammanhang till det studerade fenomenet. (Wästerfors, Sjöberg 2008:102-106). 

I kandidatuppsatsen har utgångspunkten varit att se subjektiviteten och forskarens inspel 

som något gynnsamt som möjliggjort studien. Kombinationen av att forskarna har utbildning 

och kunskap av såväl social hållbarhet som sociologi skapar ett intressant och relevant 

perspektiv på empirin i synnerhet och studien i allmänhet. Forskarnas förförståelse medför att 

intervjuerna kan nå djupare in i ämnet, men också att tolkningen av dessa influeras av ett 

sociologiskt förhållningssätt. Valet av teorier som analysen kommer ta avstamp från hade inte 

varit möjliga utan forskarnas förförståelse för ämnet social hållbarhet i teorin och sociologi som 

kritiskt sätt att förstå samhället och dess uppbyggnad på. Detta förhållningssätt kräver dock att 

vi som forskare också kritiskt reflekterar över de tolkningar vi gör. Enligt Alvesson och 

Sköldberg belyser forskaren sitt perspektiv i den reflexiva metodologin och ser det utifrån på 

ett kritiskt och reflexivt sätt, att tolka dess uppkomst utifrån forskarens egen förförståelse, språk 

och erfarenheter (Alvesson, Sköldberg 2008:486-487). 

Urval och avgränsningar 

Urvalet för studien är personer som innehar en specifik yrkesroll. Eftersom syftet med studien 

är att undersöka hur kommuner i Halland arbetar praktiskt strategiskt med social hållbarhet är 

urvalet begränsat till en specifik målgrupp. Studien utgick från kvalitativa intervjuer och krävde 

specifika respondenter och därför var ett antal avgränsningar relevanta att identifiera tidigt. En 

geografisk avgränsning är att studien undersöker specifikt Hallands kommuner. Respondenter 

som kan besvara frågor om arbetet med social hållbarhet i respektive kommun krävdes, urvalet 

utgick därför från dels den geografiska avgränsningen och den specifika målgruppen. Eftersom 

respondenter som arbetar praktiskt strategiskt med social hållbarhet i Hallands kommuner 

efterfrågades gjordes ett kriterieurval. Ett kriterieurval innebär att ett lämpligt urval krävs, 

baserat på ett antal kriterier (Dalen 2008:56-57). 
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För att hitta rätt personer riktade vi oss initialt till varje kommuns kontaktcenter, vilka 

då hänvisade oss till antingen en eller flera personer med titeln Social Hållbarhetsstrateg eller 

personer vars tjänst innehöll socialt hållbarhetsarbete. Namnen vi fick var personer som ansåg 

sig antingen vara rätt person för en intervju eller hänvisade oss vidare. Denna form av process 

kallas snöbollsurval och innebär att en person hänvisar vidare till en annan person (Fejes, 

Thornberg 2015:197). Vi hade förtroende för deras uppfattning om rätt person utifrån vår 

beskrivning, eftersom vi var specifika i uppdraget vi efterfrågade ansåg vi att det inte fanns 

någon anledning att misstro deras uppfattning. Om respondenterna inte hade kunnat ge svaren 

vi behövde under intervjutillfället hade vi fått söka vidare efter lämplig intervjuperson igen. 

Urvalet för studien är 8 kommunanställda, varav tre kommuner är representerade med 

två personer. Hylte kommun hade ingen given social hållbarhetsstrateg men två lämpliga 

respondenter som båda ställde upp på intervjuer. Även Halmstads kommun och Kungsbacka 

kommun representerades genom två respondenter. Två respondenter från Halmstads kommun 

intervjuades eftersom de båda vid förfrågan kunna svara på våra frågor, två från Kungsbacka 

kommun intervjuades då första respondenten under intervjun inte upplevde sig kunna svara på 

alla frågor. Det fanns för tillfället ingen lämplig respondent från Laholms kommun på grund av 

privata omständigheter. På grund av begränsad tid kontaktades Länsstyrelsen för att informera 

om det förändrade urvalet och efter diskussion med vår handledare fortsatte uppsatsarbetet utan 

respondent från Laholms kommun.  

Studien är avgränsad till att beröra fem av sex kommuner i Halland. I dessa är studien 

fortsatt begränsad till att beröra perspektiv från individer som arbetar med social hållbarhet i 

respektive kommun. Åtta respondenter intervjuades varav två från Halmstads kommun, två från 

Hylte kommun samt två från Kungsbacka kommun. En respondent från vardera kommun 

intervjuades i Varberg och Falkenberg. Uppsatsen undersöker inte hur invånarna anser att 

arbetet med social hållbarhet i deras kommun påverkar deras livsvillkor. Uppsatsen är 

avgränsad till att enbart beröra perspektivet från den person i respektive kommun som har social 

hållbarhet som ansvarsområde i sin tjänst och arbetar praktiskt strategiskt med det. 

Alla respondenter har olika yrkestitlar och bakgrund vilka redovisas för i Bilaga 2. I 

uppsatsen har vi valt att sammanfatta deras uppdrag med titeln social hållbarhetsstrateg och 

även i kort strateg för att förbättra uppsatsens disposition och underlätta läsningen. 

 

Intervjuguide 

För att gynna förutsättningarna för respondenten att uppleva trygghet inleds intervjuguiden med 

frågor om personerna själva, deras yrkesmässiga bakgrund och hur de hamnade på tjänsten de 
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innehar nu. Denna struktur beskrivs som områdesprincipen, där intervjun börjar med simpla, 

grundläggande frågor för att sedan närma sig frågor som berör den centrala problemställningen 

(Dalen 2008:31). Centrala teman för intervjuguiden plockades bland annat från Länsstyrelsens 

modell Blomman, där områden och utsatta grupper identifieras. Frågor kring dessa 

formulerades för att kunna se hur kommunerna jobbar med dem, och kunna jämföra dem med 

varandra. Vidare formulerades frågor kring det faktiska arbetet som utförs av respektive 

individ. Dessa frågor formulerades så att respondenterna uppmuntrades ge beskrivande svar. I 

Dalens bok Intervju som metod (2008) beskrivs hur frågan om att förklara något för någon som 

inte har kännedom om det aktuella ämnet gynnar respondentens förmåga att använda egna ord 

och tala fritt (Dalen 2008:32). En fråga i intervjuguiden formulerades utifrån tidigare forskning 

vilken visat att tillit är essentiellt för social hållbarhet (Missimer et al., 2016:32). Att referera 

till konkret forskning kan gynna förutsättningarna för respondenter att uttrycka sina åsikter 

(Dalen 2008:33). 

Väsentligt att överväga i skapandet av intervjuguiden var graden av standardisering och 

strukturering. Hög grad av standardisering innebär att frågorna är planerade, ställs i samma 

ordning under samtliga intervjuer och respondenterna ges svarsalternativ att svara med. 

(Olsson, Sörensen 2011:133). Frågorna i intervjuguiden var till viss del standardiserade, dock 

fick respondenterna besvara dem fritt utan svarsalternativ. Det är relevant att frågorna 

formuleras på ett sätt som ger respondenterna möjlighet att tolka enligt sina personliga 

erfarenheter och kunskap, vilket innebär en låg grad av strukturering (Olsson, Sörensen 

2011:133). Vilket fanns i åtanke vid skapandet av intervjuerna. Strävan var att på ett kreativt 

sätt nå olikheter i tolkningar samt att motverka att våra förutfattade meningar påverkade 

insamlingen av empirin. Intervjuguiden finns att läsa i Bilaga 1. 

 

Tillvägagångssätt 

Intresset för studien grundar sig i ett möte med två medarbetare på Länsstyrelsen, där behovet 

av att undersöka det kommunala sociala hållbarhetsarbetet i Halland uppmärksammades. En 

probleminventering gjordes kring Länsstyrelsens behov av en kartläggning och ökad förståelse 

för arbetet med social hållbarhet i länet. Hur det utförs och påverkar individers livsvillkor fanns 

en önskan om att ta reda på. Probleminventering handlar om att undersöka hur och i vilken 

omfattning problemet undersökts tidigare (Olsson, Sörensen 2011:66).  

En sökning gjordes i vetenskapliga databaser varpå vi fann att utbudet av forskning i 

ämnet var begränsad. Relevant tidigare forskning berörde definitionen av social hållbarhet, 

jämlikhet, välfärd, rättvisa och kommunalt arbete. Forskning om det praktiska arbetet med att 
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implementera begreppet i kommuner och på sikt jämna ut individers livsvillkor fanns ingen 

forskning om. Problemformuleringen utformades efter probleminventeringen, med hjälp av 

informationen tidigare forskning bidrog med. Efter probleminventeringen ställde vi oss frågan 

om vem som kan besvara hur arbetet utförs i praktiken, kommunerna kontaktades och en 

anställd social hållbarhetsstrateg eller liknande efterfrågades. Vi förklarade orsaken till vår 

förfrågan och bad om att hänvisas till lämplig individ. Vi fick namn från samtliga kommuner 

som vi kontaktade direkt, med ytterligare information om vår uppsats och frågade då om de 

ansåg sig vara lämplig person att besvara frågor. Hälften svarade att de var rätt person vilka vi 

bokade intervju med. Den andra hälften hänvisade oss vidare till personer vilka vi kontaktade 

likt de första och bokade in intervjuer med.  

Intervjuer utfördes under separata dagar i april 2018. Fem av intervjuerna skedde i 

kommunhusen i Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Halmstad och tre intervjuer utfördes på 

en öppen kommunal mötesplats i Halmstads kommun. En dator användes för att spela in 

intervjuerna, samt att en av forskarna förde anteckningar under intervjuerna för att tidigt se 

skillnader, likheter och eventuella uppföljningsfrågor. För att bidra till goda förutsättningar för 

intervjuerna utgick vi från de tips och råd Dalen uppmärksammar i sin bok Intervju som metod 

(2008) vilka bland annat handlar om att inleda med att förklara vilka vi är, vårt syfte med 

intervjun, vad som ska ske med det insamlade materialet och vilken återkoppling de kan 

förvänta sig. Att vara bekväm med sin teknik gynnar intervjumiljön och respondentens 

svarsförmåga (Dalen 2008:33-34). Vidare uppmärksammas vikten av att avsätta gott om tid till 

intervjuerna för att ge möjlighet att avslappnat avsluta intervjun. (Dalen 2008:42-43). 

 

Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades och som bakgrund till valet av analysmetod fanns Sjöberg & 

Wästerfors bok Uppdrag Forskning (2008) och de analytiska knep som presenteras där. Bland 

annat uppmuntras att i efterhand studera sina intervjuer och anteckningar för att hitta frågan det 

kan ge svar på. Detta i motsats till att ha en fast idé om sin forskningsidé, och istället låta det 

insamlade materialet utveckla den. (Sjöberg, Wästerfors 2008:69). Valet av analysmetod 

uppkom under transkriberingen av intervjuerna. Empirin tilläts till stor del avgöra på vilket sätt 

det lämpligast analyserades. 

 Tre delar skapades utifrån vad frågeställningen syftar till att besvara med fokus på 

kartläggning av det strategiska sociala hållbarhetsarbetet, förståelsen för påverkan på 

individens livsvillkor samt potentiella utvecklingsmöjligheter. Dessa delar bröts ner till teman 

utifrån skillnader, likheter och mönster i empirin. De analyserades med studiens teoretiska 
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referensram och inslag av den tidigare forskning som presenterats för att skapa sociologisk 

relevans. Den form av kodning som präglat vår analys inspirerades av Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014) av Kvale och Brinkmann. Kodning innebär att kategorisera empirin 

och knyta nyckelord till den för att underlätta analysarbetet (Kvale, Brinkmann 2014:241). 

Intervjuguiden hade ett antal begrepp från teorier och tidigare forskning som nyckelord vilka 

empirin analyserades utefter. 

 

Etiska aspekter 

Studien har genomsyrats av en hänsyn till de etiska forskningsprinciperna. Enligt Olsson och 

Sörensen är autonomiprincipen relevant, vilken avser att respektera andras integritet, ge 

möjlighet till självbestämmande och ställningstagande hos respondenten (Olsson & Sörensen 

2011:82-85). Rättviseprincipen innefattar att alla ska behandlas lika. Principen att inte skada 

innefattar att ta hänsyn till integritet och värderingar hos respondenten, och godhetsprincipen 

syftar till att på ett tillförlitligt sätt uppnå ny kunskap och sträva efter att göra gott. Det är viktigt 

att informera respondenten om syftet med intervjuns upplägg och att få samtycke om 

deltagandet utifrån information- och samtyckeskrav. Även enligt nyttjandekravet att få 

samtycke för att kunna använda materialet till forskningen. (Olsson & Sörensen 2011:82-85). 

Innan intervjun förklarades studiens syfte och innehåll för respondenterna, på vilket sätt 

materialet kommer att användas för att få godkännande till detta samt att de kunde avstå från 

att svara på en eller flera frågor eller avbryta. De fick också frågan om de har vilja och möjlighet 

att delta, samt om de gav sitt samtycke för att göra en ljudinspelning av intervjun. Dessutom 

informerades respondenternas om att namn inte används i uppsatsen, men att den kommer 

härledas till respektive kommun vilket gör att anonymitet inte garanteras. De etiska principerna 

har präglat förhållandet till respondenterna i synnerhet och studien i sin helhet. 

 

Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet från de åtta genomförda intervjuerna att presenteras i tre 

avsnitt som alla tar fasta på skilda delar i studiens frågeställning. Materialet har delats in i teman 

som berör funna mönster, likheter och skillnader. I resultatet redovisas uttalanden från samtliga 

intervjuer men främst från de som specifikt arbetar praktiskt strategiskt med social hållbarhet, 

vilka är primära källor för uppsatsen. Då uttalanden från sekundära respondenter redovisas 

klargörs detta. 
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Del ett: Det kommunala strategiska sociala hållbarhetsarbetet i Halland 

Följande avsnitt berör de områden som definieras som social hållbarhet i Länsstyrelsens 

verktyg Blomman kopplat till kommunernas arbete samt samverkansformer och uppfattningen 

om vad socialt hållbarhetsarbete är. En kartläggning av arbetets struktur och mål i respektive 

kommun, samt deras särskilt prioriterade frågor finns att läsa i Bilaga 2.   

 

Länsstyrelsens verktyg Blomman - Områden inom social hållbarhet 

Uppfattningen om vad social hållbarhet är skiljer sig mellan strategerna men människors lika 

värde, demokrati, jämlikhet och inkludering uppmärksammas. Ett återkommande ord är 

långsiktighet, att arbetet dels innebär direkta insatser men också strategier som visar riktning 

för framtiden. Att social hållbarhet är en form av balans i samhället såväl nu som i framtiden 

diskuterade flera. Social hållbarhet förknippades också med begreppet förutsättningar. Social 

hållbarhet i praktiken är tätt förknippat med tjänsten respondenterna har, och uppdragen de 

ansvarar för. En respondent reflekterade över vikten av att se till lokalsamhället främst, att se 

hur tendenser i den egna kommunen på sikt kan leda till större problem. På samma sätt 

reflekteras över att insatser i den egna kommunen kan bidra till bättre förutsättningar för hela 

Sverige. Ett viktigt fokus för flera respondenter var att samtliga verksamheter känner till sin del 

i det praktiskt strategiska sociala hållbarhetsarbetet. Att alla känner sig berörda och förstår sin 

del i det och hur verksamheten de är en del av kan och bör arbeta socialt hållbart. 

 Det praktiskt strategiska arbetet med social hållbarhet handlar enligt flera om att bidra 

med bra underlag till politiken så de kan ta välgrundade beslut vilket ger effekt på strukturella 

förändringar i samhället. Arbetet med social hållbarhet menar en respondent ser olika ut 

beroende på vilken verksamhet det handlar om. En respondent identifierade att den praktiska 

nivån handlar om det interna arbetet och den effekt det har mot invånarna. Att processer, rutiner 

och bemötandet internt såväl som externt inte är diskriminerande. Respondenterna hade alla 

målbilder för sin respektive kommun, som i flera kommuner var matchat med nationella eller 

internationella mål, några utvecklade egna hållbarhetsmål. Politiska mål visade riktningen för 

deras arbete, men strategen själv hade till viss del också en påverkan på riktningen. 

 Blommans olika områden och utsatta grupper diskuterades kring och respondenterna 

reflekterade över sitt lokala arbete i relation till samtliga blad. Flera upplevde att ett problem 

med Blomman är att delarna är på olika nivåer. Integration uppmärksammades av samtliga 

kommuner, i Kungsbacka som ett område de har resurser och ambition för men som historiskt 

sett är relativt nytt för dem. Integration är ett fokusområde även i Halmstad, och i Hylte som 

fått det största bidraget i Halland i syfte att stärka integrationsarbetet. I Varberg har en policy 
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för integrationsarbete tagits fram som ska användas i alla verksamheter. Nyanlända och 

ensamkommande barn har i Falkenberg sedan 2016 arbetats med utifrån Falkenbergsmodellen 

(ett samarbete mellan stat och kommun för särskilda resurser till utsatta områden (Centerpartiet 

2018)), med syfte att förbättra integrationen, vilket fungerat väl. 

 ANDTS arbetar flera kommuner uttryckligen med, en del samarbetar med Länsstyrelsen 

i dessa frågor. Halmstads kommun uppmärksammade att de inte arbetar med ANDTS-frågor i 

ett socialt hållbarhetsperspektiv. Falkenberg prioriterar området trygghet och säkerhet medan 

Halmstad påpekade att dem frågorna inte arbetas med ur ett socialt hållbart perspektiv. I 

Varberg arbetas området kring samhällsplanering och bostäder med genom att en 

prioriteringsmatris tas fram där alla tre hållbarhetsdimensioner är med så att framtida projekt 

kan ställas i relation till dessa. Förhoppningen är att det ska förenkla för strategier rörande hur 

projekt kan bidra till social hållbarhet. Demokrati, inkludering och delaktighet är en utmaning 

för flera, Kungsbacka identifierade att de bara ser delaktighet vid val vart fjärde år. I Hylte finns 

projektet Växa Hylte där individer långt från arbetslivet prioriteras. Det tillsammans med MP-

huset (en verksamhet som grundas i att lotsa individer till sysselsättning (Hylte 2017a)) vars 

fokus är praktikplatser uppmärksammade Hylte gällande området rörande sysselsättning, 

utbildning och arbete. Psykisk, fysisk hälsa är ett prioriterat område för Kungsbacka, Hylte och 

Falkenberg. Framför allt är det den psykiska hälsan som har mindre bra siffror i Kungsbacka, 

och arbetet fokuserar främst på symptombekämpning. 

 Generellt upplever Kungsbacka att resurser och god samordning finns för alla områden, 

men att en nyansering av flera områden kan gynna effektiviteten. Även Falkenberg ansåg att de 

har kompetens inom alla områden, med undantag för våld i nära relationer och framför allt 

prostitution och människohandel, vilken socialtjänsten förutsätts ha kontroll över. Även 

området berörande våldsförebyggande arbete och våld i nära relationer uttrycker flera som ett 

arbete som främst berör Socialtjänsten. 

 Respondenterna ombads reflektera över sitt praktiskt strategiska arbete rörande de särskilt 

utsatta grupper Länsstyrelsen identifierat. Samtliga var eniga om att svenska minoriteter inte 

var en prioriterad grupp. HBTQ+personer hade Halmstads kommun ingen rutin för arbete med 

och i Kungsbacka prioriterades det. Särskilt skedde detta för att motverka det etablerade 

normativa, homogena samhälle som Kungsbacka i dagsläget är. Halmstads kommun ansåg sig 

ganska bra på arbetet med funktionsvarierade människor, i Hylte arbetades med att 

tillgänglighetsgöra offentliga platser. Människor med låg socio-ekonomisk position upplevdes 

i Halmstads kommun som särskilt segregerade, i Kungsbacka var frågan om människor med 

långvarigt försörjningsstöd och arbetslösa en öm men prioriterad punkt. Gällande många av 
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såväl områden som utsatta grupper hade respondenterna flera gånger svårt för att svara av 

anledningen att de inte upplevde sig som den personen i kommunen med kunskap om dessa 

specifika frågor. Framför allt Varbergs perspektiv var begränsat till större strategier. Generellt 

var uppfattningen att kompetensen finns inom kommunen men att det kanske inte var vedertaget 

vem som kunde vad. 

 
Samverkan - nyckeln till framgång? 

Att inte arbeta i stuprör utan att på flera håll kunna samverka och skapa nätverk för att nå ut 

belyses under flera av intervjuerna. Gemensamt för kommunerna är att de har Region Halland 

och deras enhet för social hållbarhet samt Länsstyrelsen och dess nätverk i sakfrågor som 

ANDTS, föräldrastöd och jämställdhet att utbyta tankar, idéer och kontakter med. Vissa 

kommuner har också egna fasta nätverksgrupper i sakfrågor inom kommunen medan vissa 

snarare har särskilda personer de vänder sig till baserat på uppdrag och kontaktnät. I Hylte, 

Falkenberg och Halmstad läggs ett särskilt fokus på nämnderna, både att få direkta uppdrag 

från särskilda Råd men också att serva politiken med perspektiv och strategier till beslut. Ett 

par kommuner hade också särskilt god kontakt med Räddningstjänst och polisen i sitt arbete. 

 Respondenterna upplevde det svårt att se till att strategier, förhållningssätt och 

information når ut i verksamheterna. Upplevelsen är att sociala hållbarhetsfrågor sällan 

prioriteras och att andra perspektiv kommer före, och dessutom att de inte kan säkerställa att 

nämnden eller andra nätverk når ut med budskapet internt. Flera upplevde det svårt att arbeta 

fram en plattform med personer som både har mandat att påverka i förvaltningen, men också 

har möjlighet att prioritera frågorna och föra in arbetssättet till resterande personal. Flera tog 

upp att de gärna inspireras av andra kommuner i Halland, och att det finns en vinst i att ta 

lärdom och samarbeta för att gynna varandra och helheten. Att inte glömma civilsamhället, 

föreningslivet och näringslivet lyftes också fram. 

 

Del två: Livsvillkor i en kommunal kontext  

I följande avsnitt presenteras de begrepp som kandidatuppsatsen tagit avstamp ifrån gällande 

livsvillkor och social hållbarhet; välfärd, rättvisa, tillit och jämlikhet.  

 

Välfärden kopplat till socialt hållbarhetsarbete 

Flera likheter fanns i hur respondenterna såg på syftet med sitt uppdrag. Att styra det offentliga 

mot det hållbara, få medarbetare att se sin pusselbit i det långsiktiga arbetet och gemensamma 

målsättningen, att få organisationen att förstå social hållbarhet och att det perspektivet får 
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prioritet. Att sprida budskapet och göra social hållbarhet begripligt är något som alla 

kommunens medarbetare ska jobba för, för att i ett längre perspektiv skapa ett mer socialt 

hållbart samhälle. Både att involvera medarbetaren, men också invånaren, och att försöka nå 

kommunens mål och vision samt skapa det bästa av samhälle.  

 Frågan om välfärdens roll i det sociala hållbarhetsarbetet ställdes också, och hur välfärden 

kan användas på bästa sätt i kommunen. I Halmstads kommun menade utredaren att det måste 

innebära att alla ska ha samma möjlighet och lika rätt i staden. Genom att inkludera fler 

människor i samhället blir fler människor del av det allmänna och då kan välfärden skapas och 

fördelas i ännu högre utsträckning. I Hylte kommun talas om hur välfärden förhåller sig till de 

sociala klyftorna, och i Kungsbacka att så många som möjligt ska ha ett så bra liv som möjligt 

så länge som möjligt. I Falkenberg innebär välfärd delvis trygghet, både till platsen där en bor, 

men även till det allmänna skyddsnätet. I Varberg ledde resonemanget inte till någon koppling 

mellan strategens sociala hållbarhetsarbete och kommunens välfärd.  

 Flera kommuner upplever att de hade svårt att förhålla sig till och utveckla sitt arbete med 

rättvisa. Särskilt de som i första hand var riktade mot folkhälsa, vilka upplevde att perspektiv 

som mänskliga rättigheter, jämställdhet och barnperspektivet ofta inte framhölls. De flesta 

tyckte att de kan förbättra arbetet med rättvisa, och att definitionen av vad som är rättvist skiljde 

sig från hur kommunen faktiskt arbetade. I Halmstad talades om att rättvisa i en kommunal 

kontext handlar om att inte reproducera diskrimineringsgrunder i processer och rutiner, något 

som respondenten dock inte arbetade med. Att det fanns anledning av strategen att tycka att de 

kunde göra mer, men att kommunen inte hade undersökt hur deras handlande faktiskt påverkar 

enskilda individer. Att processer och rutiner snarare bedöms utifrån en ekonomisk matris. Den 

skiljelinje som fanns var om begreppet skulle förstås utifrån att erbjuda alla invånare något 

likvärdigt, eller om vissa skulle särbehandlas utifrån olika förutsättningar. För många handlar 

det snarare om det senare i teorin, men i praktiken föll det på flera sätt ut i att erbjuda det 

lagstadgade, som likvärdig skola, vård, trygghet i boendemiljön och liknande. De rättigheter 

kommunen har skyldighet att ta hänsyn till är minimum, och det tenderar snarare att vara att 

erbjuda alla lika villkor och resurser än att styra insatserna för att skapa jämlikhet och lika 

livsvillkor. Definitionen av rättvisa påverkas av vilka partier som styr i kommunen, eftersom 

resursfördelningen som rättvisa kan förstås genom politisk ideologi, diskuterade en respondent.  

 

Att lita på kommunen  

För att skapa tillit mellan kommun och invånare beskriver respondenterna olika strategier. I 

Varberg uppmärksammas främst medborgardialog, och vikten av att tala om för invånarna om 
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vad som händer och varför. I Hylte har brist på tillit till samhället och myndigheter identifierats, 

och i Halmstad har de i dagsläget svårt att stå för det de säger eftersom de ännu inte kan redovisa 

vad de gör. I nuläget fokuserar Halmstad på att hitta rutiner och processer som i framtiden kan 

ge dem möjligheten att skapa tillit. 

 
(...) för mig är det ju en ganska viktig fråga egentligen men det är ingenting som vi egentligen har möjlighet att 

jobba med än så länge, jag tror ju att vi behöver få till liksom rutinerna och processen för hur vi ska jobba innan 

vi kan skapa tilliten, för att liksom tilliten skapas ju genom att vi faktiskt står för det vi säger, att vi gör det vi säger 

att vi ska göra, och det gör vi ju inte idag, för vi vet knappt vad det är vi ska göra än. Det kanske kommer snart, 

förhoppningsvis kommer det snart men just nu så är, just nu så tror jag att om vi skulle börja jobba med att skapa 

tillit så skulle det skapa ganska lite tillit. För att först så måste vi se till att vi gör saker rätt, sen kan vi börja säga 

att vi gör saker rätt. 
 

 I Falkenberg menas att tilliten mellan människor försämrats under senare tid och att det 

gör kommunens arbete ännu viktigare. Att de visar sina verksamheter och kommunicerar ut det 

till invånarna på ett transparent sätt. I Kungsbacka anses att grunden för tillit är dialog. Där har 

arbetet påbörjats men det är för tidig att se några effekter. Förhoppningen är att en mer ärlig 

dialog ska öka tilliten. De har konstaterat att den offentliga sektorn inte kan bära ansvaret för 

att hantera alla utmaningar på egen hand, det finns varken resurser eller förmåga att göra det. 

Istället vill de bli en hjälpande hand och främja individens egna ansvar och förmåga att påverka. 

Genom en ärlig dialog kring kommunens förmåga att hjälpa snarare än lösa problem åt 

invånarna är de initialt förberedda på kritik och missnöje, men optimistiska till att det i 

framtiden ökar tilliten. 

�

Livsvillkor och jämlikhet, effekter på individen och samhället i stort 

Frågan om den påverkan det praktiskt strategiska arbetet kommunrepresentanterna utför har på 

befolkningens livsvillkor och jämlikhet var svår för flera att besvara konkret. Samtliga var eniga 

om att deras arbete påverkar invånarna, och många påpekar särskilt att de verkligen hoppas att 

deras arbete påverkar. Hylte påpekade vikten av att ta in jämlikhetsperspektivet i alla frågor, 

och Falkenberg uppmärksammade att det strategiska arbetet som görs framför allt kan upplysa 

och påvisa hur ojämlikt det fortfarande är. I Halmstad beskrevs påverkan, och den potentiella 

vinst som kan ske av att arbeta med social hållbarhet enligt nedan: 

 
Min personliga uppfattning är ju liksom att vi har så oerhört mycket att vinna på ett samhälle som bara släpper in 

så mycket som möjligt. Om vi hade kunnat positionera oss som den inkluderande kommunen, alltså inte en 
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inkluderande kommun utan den inkluderande kommunen i Sverige så tror ju jag att vi hade kunnat vinna oerhört 

mycket inom jättemånga områden. 
 

 Social hållbarhetsansvarige i Falkenberg påtalade att även om mycket strategiskt arbete 

kan ske i den lokala kommunen krävs också påtryckningar nationellt från regeringen. I 

Halmstad uppmärksammade respondenten det arbete som sker utifrån regeringens 

jämställdhetsmål, ”Jag tror att väldigt många verktyg man använder inom jämställdhet också 

funkar inom andra sektioner, inom integration, eller ja men inkluderingsområden.” På liknande 

vis som regeringens jämställdhetsmål jobbar Halmstad med till exempel jämlik fördelning av 

resurser mellan kvinnor och män, bland annat genom att kartlägga tillgången till aktivitetsytor 

i kommunen mellan flickor respektive pojkar. Det beskrivs vidare: 

 
Om vi ser till hur socialförvaltningen möter kvinnor respektive män som kommer till dem för liksom 

socialförvaltningens olika typer av insatser, så har man ju sett att det finns skillnader i hur man möter män och hur 

man möter kvinnor, det finns skillnad i hur enkelt det är för en socialsekreterare att dela ut medel till kvinnor 

respektive män osv osv. Kan vi se hur vi faktiskt hanterar den processen så kan vi ju enklare fördela dem här 

medlen på ett schysst sätt. Och det leder ju till konkreta förändringar för individen, det handlar ju om livsvillkor 

för individen. Det handlar om en process eller en rutin som kommunen utför, som vi genom det här strategiska 

arbetet tvingas granska och förändra som sen gör rutinerna och processerna bättre för individ.  
 

 En effektivare målstruktur som styr i en riktning där resultat går att se arbetar Varberg 

med att ta fram, med förhoppning om att varje verksamhet ska förstå hur de kan bidra till den 

sociala hållbarheten och att konkreta aktiviteter ska efterfölja. En vision framåt är att skapa en 

hållbarhetsredovisning där medborgare ska kunna följa arbetet, och där kommunen kan se 

utvecklingspotential och tidiga avvikelser. För att nå denna vision krävs att ett välfungerande 

uppföljnings- och analysperspektiv. Medeltalens skugga identifierar Kungsbacka som en risk, 

att genomsnittet statistiskt sett ser mycket bra ut, men att det finns många långt under och långt 

över. �

 
(...) förra året, tänkte jag säga, då var det tror jag 800 barn, som liksom konstaterat lever under fattigdomsgräns, 

om man tittar på de inkomst medel som vi har i kommunen då är det inte okej någonstans att vi har närmare 1000 

barn under fattigdomsgräns. Det är ju katastrof. Då tror jag att om vi vill ha ett hållbart samhälle, och ett samhälle 

i balans, då måste vi aktivt jobba med att försöka jämna ut det. Då kan jag inte så mycket jämna ut den aktuella 

ekonomiska situationen men utbildningsnivån, hälsonivån, förbättrad livstid. Där kan jag ju påverka för att försöka 

jämna ut det. 
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  Respondenten i Kungsbacka uttryckte vidare att det strategiska arbetet kan påverka 

människors livsvillkor mycket, att de besitter möjligheten att styra insatser och på så vis 

kompensera för olika förutsättningar som människor har i sin vardag. Till exempel kan extra 

resurser placeras i utsatta skolor, och blandade områden struktureras. Invånarna själva kanske 

inte reflekterar över det, men gynnas av det. 

 

Del tre: Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Sista delen av resultatet som presenteras berör de punkter som respondenterna upplever som 

utmaningar och hur de kunde se framåt utifrån vad som kan utvecklas och bli bättre.  

 

Konkretisera social hållbarhet i verksamheten 

Att göra social hållbarhet konkret uttryckte samtliga som en utmaning. Flera jämförde social 

hållbarhet med ekologisk hållbarhet, att även det var en utmaning att konkretisera för 

verksamheter och invånare för ett antal år sedan. Kungsbacka förklarade att förhoppningen är 

att hitta praktiska metoder som får samma genomslagskraft som miljömässiga strategier, som 

att släcka lampor för att bruka mindre energi eller minska vattenförbrukningen genom att inte 

låta det rinna. 

 Segregering menar respondenten i Kungsbacka går att motverka genom 

byggnadsprocesser, att ett socialt hållbarhetsperspektiv för dem är en konkret strategi för att 

motverka en sådan utveckling. Genom byggnadsprocesser kan också boende för alla påverkas, 

och förutsättningar för hälsa gynnas. I Varberg diskuteras också hur näringslivet kan påverka 

den sociala hållbarheten, vilka företag som lockas till Varberg och varför, samt vad som 

förväntas av dem. Att företag kan bidra till social hållbarhet genom att ta in praktikanter 

uppmärksammas också. För att åstadkomma konkretisering av social hållbarhet krävs att alla 

tänkbara sociala faktorer tas i åtanke i beslutsprocesser och att alla aktörer och verksamheter 

får konkreta tillvägagångssätt. Fördelar diskuteras med att exempelvis samla hela 

teknikförvaltningens ledningsgrupp och uttrycka behovet av och bekymmer med tillgänglighet 

i offentliga miljöer, så de gemensamt kan hitta en lösning. I Varberg förklaras det såhär: 

 
Vi behöver ha strukturen, där vi kan skapa gemensam struktur för hur vi arbetar med det här. Ett gemensamt språk, 

en målstruktur som är gemensam, en plattform för dialog som är gemensam. Sen kommer vi behöva ha ett system 

för utvärdering och analys, för att följa upp helheten. Vi kommer också behöva ha aktiviteter inom kunskap och 

engagemang. Kunskap för att man ska veta hur man ska använda målen, men också veta hur man bidrar. Att man 



! 29 

kanske inte bara bidrar till lokal målsättning, verksamhetens målsättning, utan också kommunens målsättning, 

nationell målsättning, global målsättning. Att man tjänar sitt bidrag till helheten. Och det föder ju engagemang. 
 

I Kungsbacka har konkreta åtgärder mot ojämn läsförståelse mellan pojkar och flickor i 

vissa skoldistrikt hanterats i samarbete med kulturförvaltningen och bibliotekarier. Att resurser 

som redan finns fördelas vid behov. I Hylte arbetar hälsoinspiratörer i verksamheter för att 

identifiera problem och ge förslag till förbättring, och i Varberg understryks vikten av 

kunskapshöjande aktiviteter. I Halmstad har social hållbarhet döpts om till inkludering, 

eftersom det uppfattades lättare att förstå. Hylte uppmärksammade vikten av att alla förstår vad 

som diskuteras, att samma språk talas om social hållbarhet. 

�

Social hållbarhets-integrering 

Något som lyftes fram under samtliga intervjuer var behovet av att skapa en struktur i 

verksamheten för att få in det sociala hållbarhetsperspektivet. I Halmstad talades om den 

perspektivträngsel som kan förekomma, att den sociala hållbarheten prioriteras först efter 

ekonomi och ekologi. Respondenterna upplevde dels ett behov av att inkludera de sociala 

hållbarhetsstrategierna och tankesättet i ordinarie verksamhet och processer, men dels också 

svårigheten i att göra det. I Varberg talades om vikten av att ha en gemensam struktur, att om 

insatserna endast görs utifrån ett eget perspektiv så tappas helheten och riktningen lätt bort. Att 

i en kommun med 140 olika yrken och nästan 5000 medarbetare bidrar alla på olika sätt, men 

att det måste finnas en riktning. Att göra verksamhetens egna prioriterade frågor till 

hållbarhetsfrågor. Även i Hylte kommun ses strukturen som största utvecklingsmöjligheten. Att 

förankra perspektivet och att när medarbetare arbetar i en fråga tänka hur det ser ut i ett socialt 

hållbart perspektiv såväl som i ett folkhälsoperspektiv. I Falkenberg beskrivs också hur centralt 

det var att få in frågorna i kommunens ordinarie styrning, när det talas om budgetarbete och 

målsättningar exempelvis. Utmaningen är att få alla att tänka hållbarhet, och inte bara inom sin 

egen box och att inte arbeta utefter något annat än det som står i ens egna dokument. �

  Det talas också om att strategiskt skapa en förståelse för vad alla bolag och nämnder gör, 

för att kartlägga vem som har möjlighet att påverka vad. I exempelvis Halmstads kommun talas 

om hur svårdefinierade dessa områden är, liksom att de är svåra att mäta effekten av. För att se 

det exakta behovet av vad som behövs göras och som kan ge effekt, behövs också kännedom 

om vad som görs felaktigt. Aktiviteter behövs göras på en decentraliserad nivå i kommunen, 

och det krävs lång tid och tålamod för strategen att se resultat efter att rutiner och processer 
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genomförts och följts upp. I Varberg ses också ett behov av att skapa ett system för uppföljning 

och analys.  

 Något som belyses i flera kommuner är aspekten av att arbeta nära den enskilda 

medarbetaren, att som strateg ta fram rutiner som inte är förankrade i den praktiska erfarenheten 

tros vara negativt. Men generellt tros arbetet göra störst effekt om alla kommunalt anställda 

bidrog till förändringen, att arbeta med styrmetoder som bidrog till att hela kommunens 

verksamhet blev mer socialt hållbar. Som påtalas i Kungsbacka att ett projekt riktat mot social 

hållbarhet är relativt ineffektivt, ohållbart och kostsamt i jämförelse med att hela kommunens 

medarbetare och budget riktades till att bli lite mer socialt hållbart i sin ordinarie verksamhet. 

Att göra kärnverksamheten mer hållbar är målet.  

Den andra respondenten från Halmstads kommun var projektledare, då frågan om hon 

var rätt person för att svara på frågor om socialt hållbarhetsarbete upplevde hon först en 

tveksamhet men sa sedan att det var självklart att arbetet var relaterat till social hållbarhet, att 

samtliga som arbetar inom kommunen ska arbeta med social hållbarhet. Vidare beskrev hon att 

social hållbarhet måste in i målstyrningsprocesser. Särskilt uppmärksammat var att ställa sig 

frågan om alla individer representeras i samtliga processer, och att detta är något alla som 

arbetar inom kommunen måste prioritera. Social hållbarhet bör inte bli något som arbetas med 

i stuprörsform, utan att det integreras som ett egenvärde, menade respondenten.  

Respondent två från Hylte kommun uppmärksammade att samtliga invånare på ett eller 

annat sätt möts av kommunanställda. Det är därför viktigt att kommunen agerar som förebild 

för social hållbarhet. Hon uppmärksammade särskilt att Hylte kommun är en stor arbetsgivare 

och därav har stor möjlighet att påverka och förbättra. 

 

Sammanfattning av resultatet  

I resultatet framkommer samlad empiri från kommunalt anställda sociala hållbarhetsstrateger i 

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka och Varberg. Initialt redogörs för strukturen och 

organisationen runt den sociala hållbarhetsstrategen i respektive kommun, samt de områden 

som prioriteras främst. Dessa var i synnerhet integration, segregation, ungas psykiska och 

fysiska hälsa, Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak-Spel samt tillit. 

 Kommunerna arbetar efter olika målbilder, vissa lokalt förankrade medan andra matchar 

kommunens målbild med nationella eller internationella mål. Det fanns även de som själva 

arbetade fram hållbarhetsmål. I huvudsak styr politiska mål vilka områden som ska prioriteras 

i kommunen, men strategens egen bakgrund har också en påverkan. Länsstyrelsens verktyg 

Blomman uppmärksammas vilken tar upp områden och utsatta grupper, kommunerna hade 
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olika förhållning till Blomman. Många områden omfattas av kommunerna men detta skedde på 

ett relativt oreflekterat sätt. Samverkan lyftes som en central del för arbetet och respondenterna 

var eniga i önskan om att utbyta än mer samarbete regionalt.  

 I resultatets andra del uppmärksammas de begrepp som uppsatsen fokuserar på, välfärd, 

rättvisa, tillit och jämlikhet. Välfärd och rättvisa hade strategerna inte reflekterat över i sitt 

dagliga arbete men rättvisa lyftes särskilt fram som ett viktigt perspektiv i arbetet, som 

strategerna upplevde svårt att påverka förhållningssättet till. Tillit var prioriterat i kommunerna 

som en viktig utmaning, och jämlikhet beskrevs som kärnan i arbetet. Snarare än ett tydligt sätt 

att mäta resultat som önskas för att se påverkan på invånarnas livsvillkor, beskrev 

respondenterna att de i dagsläget främst har en förhoppning om att deras arbete gör skillnad. 

Särskilt med bakgrund av att arbetet till stor del var i en uppstartsfas, vilket gav en begränsad 

helhetssyn över hur invånarna påverkas av arbetet.  

 Den stora utvecklingspotentialen och utmaningarna som präglar arbetet var just att 

konkretisera begreppet och uppdraget, att lyckas implementera det i verksamheten och att få 

strategierna att fungera för alla medarbetare i kommunen. 

Analys  

Den sociologiska analysen grundar sig i den teoretiska referensram som kandidatuppsatsen 

antagit, och tolkningen av resultatet utgår därför ifrån de teorier som behandlas i 

Jämlikhetsanden, The Just City och Feminism som byråkrati. Resultatet kommer även förstås 

utifrån kopplingar till den tidigare forskning som följt under studien. 

 

Tillit, rättvisa, jämlikhet och välfärd som nyckelbegrepp i socialt hållbarhetsarbete 

I detta avsnitt kommer respondenternas uppfattningar om vad tillit, rättvisa, jämlikhet och 

välfärd är att analyseras i relation till hur dessa begrepp definieras i teorierna. 

 Det som Wilkinson och Pickett argumenterar för i boken Jämlikhetsanden (2010) är att 

mer jämlika samhällen är bättre för alla invånare, att individens livsvillkor som välmående och 

hälsa ökar när denne lever i ett socialt sammanhang där alla inkluderas och sociala skillnader 

minskar. För att skapa ett socialt hållbart samhälle måste samhället i första hand göras mer 

jämlikt menar Wilkinson och Pickett eftersom att allt för stora inkomstskillnader ligger till 

grund för sociala problem i det berörda landet. I Jämlikhetsanden beskrivs den process som 

orsakar det sociala värderingshotet och den oro som följer av den ständiga strävan mot social 

status samt konsekvenserna av att vi har färre fasta och naturliga gemenskaper som lindrar 
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upplevelsen av skam. Den energi som läggs på att presentera jaget och prestera inför andra 

tenderar att skapa en utpräglad narcissism, och att alltid leva upp till andras krav gör människor 

sjuka, särskilt de unga. Den ständiga jakten på ökad social status blir mer påtaglig i mer 

ojämlika samhällen. 

Vidare uppmärksammar Susan Fainstein i The Just City (2010) deltagande och dialog 

som viktigt för ett rättvist samhälle, att arbeta för att alla invånare ska vara aktiva deltagare i 

beslutsprocesser ökar den sociala hållbarheten. Detta ger också möjlighet för andra perspektiv 

att uppdagas, som utan representativ mångfald lätt kan förbises. Fainstein menar också att ett 

rättvist samhälle måste ge särskilt stöd till utsatta, ett argument som hon hämtat från filosofen 

John Rawls. Fainstein har studerat de sociala motsättningar och förutsättningar som London, 

New York City och Amsterdam haft historiskt och kom genom den undersökningen fram till 

ett antal strategier för att på sikt göra socialt hållbarhetsarbete lönsamt för samhället, oavsett 

den historia som samhället genomgått och de förutsättningar som präglar det idag. Att alla 

byggnadsprocesser som sker i en kommun innehåller hem för låginkomsttagare är en konkret 

åtgärd som bidrar till jämlikhet och rättvisa. Fainstein menar också att alla ekonomiska 

utvecklingsstrategier som görs ska prioritera anställdas intressen såväl som lokala företag. Stora 

projekt ska granskas noga och ett krav bör vara att de ska kunna påvisa direkta fördelar för 

låginkomsttagare. Dessutom beskrivs att projekt som sker på allmän bekostnad ska ge tillbaka 

av vinsten till allmänheten. Därtill menar hon att offentliga auktoriteter bör stötta grupper som 

historiskt sett diskriminerats. Fainstein lyfter fram Amsterdam som den mest socialt hållbara 

staden av de tre där 80% av lägenheterna är hyresrätter med låga hyror som innebär att olika 

grupper bor tillsammans i ett område. 

I och med att Hallands kommuner kan förstås på samma sätt som Malmö som välfärdsstad 

beskrevs i avsnittet om tidigare forskning av Bergström (2017) är arbetet med tillit viktigt att 

prioritera även i Halland. Den ökade privatiseringen av offentliga verksamheter har resulterat i 

minskad insyn för invånare, och den offentliga sektorn utmanas också av privata bolag och 

entreprenörer. Möjlighet till delaktighet för de som behöver välfärden mest minskar enligt 

Bergström på grund av privatiseringar, globalisering och nätverkssamhället. På sikt blir 

resultatet av att inte ha möjlighet till medbestämmande, dialog och insyn i de privata aktörernas 

verksamhet en fråga om tillit till det gemensamma, och som även kan bidra till ett vi-och-dem-

förhållande mellan människor enligt Wilkinson och Pickett. Tillit är en förutsättning för ett 

socialt hållbart samhälle, och den viktigaste aspekten som uppmärksammades av Missimer et 

al., (2016) i deras två artiklar. Invånares samarbets- och anpassningsförmåga förklaras öka av 

tillit, och tillit lyfts också som nödvändigt för hållbara sociala system. 
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Kommunal rättvisa i fördelningen av välfärden 

Mot bakgrund av ovanstående teoretiska beskrivning av hur de utvalda begreppen tillit, välfärd, 

jämlikhet och rättvisa kan förstås relateras i detta avsnitt till hur respondenterna ser på dessa. 

Respondenterna har haft tankar om vad som är rättvisa, vilket för samtliga handlade om 

jämlikhet. Det praktiska arbetet med rättvisa i respektive kommun kunde enligt strategerna 

förbättras, och en skillnad fanns i vad de ansåg var rättvist och det faktiska arbetet som utfördes. 

Alla hade en önskan om att styra insatser mot särskilt utsatta människor för att gynna 

jämlikheten och förbättra individens livsvillkor men i dagsläget är den innebörd respondenterna 

lägger i begreppet rättvisa att enbart erbjuda det lagstadgade stödet, den service som kommunen 

är skyldig att erbjuda invånaren. Som nämnts i avsnittet om tidigare forskning tar Jan-Erik Lane 

(2011) upp att en viss partiskhet krävs genom att olika gruppers möjligheter synliggörs och 

behandlas därefter, för att skapa social rättvisa. Fördelningen av välfärdens resurser är ett 

resultat av den politik som styr i respektive kommun, och flera respondenter beskrev att 

eftersom det är val senare under året kan fördelning och styrning av resurser komma att ändras. 

 Flera respondenter uttryckte behovet av att konkretisera social hållbarhet för att kunna 

mäta arbetet med jämlikhet och rättvisa, vilket Fainsteins normer för rimlig rättvisa till viss del 

kan bidra med, som exempelvis antal hem för låginkomsttagare i husprojekt. Mångfalden kan 

enligt Fainsteins normer konkretiseras bland annat genom att utsatta grupper ges särskilt stöd, 

vilket kommunerna uttryckligen gjorde genom sina prioriteringar, men med risk för att flera 

andra grupper förbisågs. 

 Kommunerna beskrev olika förutsättningar gällande resurser och sammanhang, att 

Halmstad till exempel är den största kommunen befolkningsmässigt ger vissa premisser, och 

att Hylte fått det största bidraget för integration har ökat möjligheterna för integrationsarbete. 

Välfärden ser olika ut i kommunerna, i Kungsbacka uttrycktes att resurser inte är ett problem 

för socialt hållbarhetsarbete medan det i Varberg ännu inte finns någon kartläggning av 

resurserna. 

 

Ett jämlikt samhälle som mål  

Flera strateger var överens om att syftet med deras arbete var att skapa ett bättre samhälle för 

invånarna i kommunen, på ett långsiktigt sätt. Att leda kommunens medarbetare i en socialt 

hållbar riktning genom att kanalisera alla processer åt ett sådant håll och därigenom uppnå 

resultat. Däremot hade respondenterna svårt att svara på om deras arbete i dagsläget gav någon 

effekt, eftersom social hållbarhet är svårt att mäta och kräver både tid och tålamod. 

Respondenterna var mer eller mindre medvetna om och lade olika fokus och olika sätt för att 
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utjämna och skapa jämlikhet mellan invånare. Som ovan diskuterats landar rättvisa i en 

kommunal kontext lätt i att erbjuda alla samma möjligheter och resurser, istället för att jämna 

ut skillnader genom att ge mer stöd till utsatta grupper. Även om flera önskade att de hade större 

möjlighet att arbeta mer utjämnande och inkluderande fanns inte tillräckliga resurser och viljan 

från politiskt håll. Exempelvis vill respondenten i Halmstad göra Halmstad till den inkluderande 

kommunen och menar att det skulle gynna kommunen på flera områden att släppa in alla 

människor i samhället. 

 Wilkinson och Picketts strategi att arbeta för ökad jämlikhet och att fördela resurser på 

ett sådant sätt att grupper med sämre förutsättningar får en större del av välfärden, vilket i 

längden inte endast gynnar de mest utsatta utan även samhällets mest priviligierade grupper, är 

inte det perspektiv på jämlikhet som i första hand utmärker respondenternas uppfattningar. 

 Ett exempel som kan förstås utifrån detta teoretiska förhållningssätt är fokusområdet 

ungas psykiska hälsa som är väl prioriterat i alla representerade kommuner och ett av samtidens 

stora samhällsproblem. Detta var något som lyftes fram i exempelvis Kungsbacka där 

ojämlikheten är utbredd och den sociala pressen likaså, ett samband som respondenten tydligt 

kunde se. Wilkinson och Pickett tar upp området ungas psykiska hälsa och härleder det till 

strävan efter social status i ett ojämlikt samhällsklimat utan att känna en känsla av social 

sammanhållning. Genom att förstå bakgrunden till den ökade psykiska ohälsan skulle strategen 

kunna arbeta både mer kortsiktigt och långsiktigt för att skapa kontaktytor, minska den sociala 

pressen och skapa strategier för ett mer jämlikt samhälle och sätta problematiken i ett större 

sammanhang än vad som verkar göras i dagsläget. 

 

Tillit till välfärden genom dialog och delaktighet 

Tillit mellan invånare och kommunen var ett prioriterat område för samtliga kommuner, särskilt 

eftersom tendensen är att tilliten sjunkit till den offentliga förvaltningen och detta främst hos 

grupper som upplever myndigheter som opålitliga men även grupper som står långt ifrån 

samhället. Tillitens relevans för social hållbarhet redovisas i uppsatsens bakgrund av Missimer 

et al. och är grunden för ett fungerande samhälle, något som respondenterna uppmärksammat. 

Liksom att Wilkinson och Pickett menar att mer jämlika förhållanden är en förutsättning för 

mer tillit mellan människor. 

 Kommunerna hade olika strategier för att skapa och upprätthålla ett förtroende hos 

invånarna. Bland annat diskuterades i Varberg medborgardialoger som ett sätt att bygga tillit 

genom att invånarna ges insyn i kommunens olika processer. I Hylte och Falkenberg har en 

brist på tillit uppmärksammats medan Halmstads kommun är i ett för tidigt skede av sitt arbete 
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och kan inte visa på några resultat och därför ännu inte kan begära något förtroende och tillit. 

Den ärliga dialog som Kungsbacka förespråkar kan initialt leda till visst missnöje för att 

kommunen visar sina begränsningar, men i längden kan tilliten stärkas genom att invånarna och 

kommunen tar ett gemensamt ansvar, att belysa ett delat ansvar kan till en början kännas 

främmande för invånarna tror respondenten. 

 

Socialt hållbarhetsarbete utifrån delaktighet, dialog och representation 

Hur arbetet med social hållbarhet bedrivs i dagsläget redovisas i följande avsnitt.  

 

I skuggan av prioriteringar 

Samtliga kommuner baserade sina fokusområden på politiska mål och undersökningar de tagit 

del av. Särskilt fokus fanns på bland annat ungas psykiska och fysiska hälsa, integration, 

segregation ANDTS, tillit och trygghet. Även om lokala och globala politiska mål och 

nationella, regionala och lokala undersökningar är goda källor för fokusområden skedde 

prioriteringarna till synes oreflekterat för övriga relevanta områden och utsatta grupper. Arbetet 

tenderar att riktas mot specifika målgrupper utan att reflektion sker kring människors 

komplexitet. En målgrupp är mångfacetterad, och genom att som Fainstein förespråkar, 

utveckla arbetet i dialog med individer kan övriga faktorer uppdagas. De prioriterade områden 

och utsatta grupper som kommunerna valt att fokusera på får stor uppmärksamhet vilket 

resulterar i att övriga områden och grupper hamnar i skuggan av de prioriterade. Fainstein 

menar att ett rättvist samhälle måste ge särskilt stöd till utsatta, vilket sker till viss del i Hallands 

kommuner, men dessvärre på bekostnad av andra målgrupper. Vidare förespråkar Fainstein 

representation, vilket kan ge möjlighet för fler områden och utsatta grupper att uppmärksammas 

och förstås. 

 

Organiserad samverkan för sociala hållbarhetsfrågor 

Hur sker samverkan i det sociala hållbarhetsarbetet kommunerna utför och i de strategier som 

finns för att nå ut till medarbetarna i kommunen? Det som framkommer är att strategerna på 

olika sätt försöker nå ut med sina perspektiv i förvaltningarna, organisationer, civilsamhälle, 

näringsliv och till andra kommuner, genom fasta nätverk mellan tjänstepersoner som berörs av 

särskilda sakfrågor och genom politiska nämnder och förvaltningschefer, men även att de själva 

kommer ut i förvaltningar och enheter. Något som lyfts i Feminism som demokrati (2016) av 

Alnebratt och Rönnblom är att skapa möjlighet för olika aktörer att ge sitt perspektiv, både 
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genom att kritisera och lyfta fram olika perspektiv. Att den nära dialogen med människor som 

utgör samhället och är mottagare av välfärden är relevant i samverkan, likaså medarbetarna som 

ska genomföra strategierna. De tar upp relevansen av representation, delaktighet och dialog 

som de menar får en strategi att fungera och användas, som är en förutsättning för god 

implementering, användbarhet och tillgänglighet. Den problematik som respondenterna tog upp 

är att det inte går att säkerställa att det socialt hållbara perspektivet kommer ut på rätt sätt och 

når alla. Att kunna samverka med andra parter är relevant för hållbarheten i det sociala 

hållbarhetsarbetet, och något som respondenterna lyfter fram som centralt men också 

utmanande. Det finns ingen given arbetsmodell för hur det sociala hållbara perspektivet kan nå 

ut och vilka strategen bör samverka med, särskilt inte i mer övergripande sociala 

hållbarhetsfrågor som inte rör specifika målgrupper eller områden. Samverkan är en viktig del 

av arbetet, som alla strateger var positiva inför och gärna såg mer av inte minst mellan 

kommunerna i Halland. 

    

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter med att implementera perspektivet i 

organisationen�

I det sista avsnittet i analysen knyts de utmaningar som tagits upp till utvecklingsmöjligheter 

och utifrån den teoretiska referensram som kandidatuppsatsen redogjort för diskuteras möjlig 

förbättring utifrån perspektiven. Centralt är den struktur som arbetet präglas av där utvecklingen 

tenderar att gå mot en integrering av sociala hållbarhetsperspektivet i verksamheten, som i 

avsnittet förstås utifrån diskussioner i Feminism som byråkrati. 

 

Att göra social hållbarhet tillgängligt 

Det strategiska arbete som utförs i kommunerna strävar till stor del efter att begripliggöra social 

hållbarhet för alla, såväl kommunala tjänstemän som invånare. Många har svårt att själva 

begripa vad social hållbarhet innebär i en kommunal kontext, även om det finns många goda 

idéer. I Halmstad har social hållbarhet översatts till inkludering i hopp om att tillgängliggöra 

begreppet. För att området ska prioriteras i kommunerna behöver det bli mer konkret, och 

effekter ska bli mätbara. 

 Samtliga kommuner upplevde att socialt hållbarhetsarbete i dagsläget är otillgängligt för 

medarbetarna i kommunen, både det strategiska arbetet som respondenterna själva utför, men 

också det som förväntas ske ute i verksamheterna. Alla kommunala processer, i samtliga 

förvaltningar, behöver förstå utsatta grupper för att konkretisera de problem som kan 

uppkomma för den enskilde individens livsvillkor, likt hur ekologisk hållbarhet på senare tid 
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kommit att göra, och ekonomisk hållbarhet sedan länge gjort. En av Murphys fyra dimensioner 

för social hållbarhet är att öka medvetenheten om social hållbarhet som ett sätt att få fler att 

förstå och engagera sig i detta arbete. Att alla involverade i kommunens verksamheter 

upptäcker hur de kan bidra till social hållbarhet inom sitt område kan resultera i stora 

förbättringar för invånarnas livsvillkor. Samtliga gruppers representation är nödvändigt och de 

områden som Länsstyrelsens verktyg Blomman uppmärksammar kan vara ett hjälpmedel för 

att konkretisera social hållbarhet och tillgängliggöra begreppet. Även om det i dagsläget inte 

finns vedertagna strategier för att mäta social hållbarhet måste åtgärder utföras och kanske 

växer strategier och metoder för att mäta effekter fram i takt med att de uppdagas. 

 

Att börja socialt hållbarhetsintegrera 

Under intervjuerna var det tydligt att respondenterna vill påverka och styra kommunens 

kärnverksamhet i en mer socialt hållbar riktning, något som kan liknas vid önskan om att 

jämställdhetsintegrera verksamheter som pågått under 2000-talet. Det finns samma vilja att 

inkludera ett socialt hållbart perspektiv i alla processer och att styra den ordinarie verksamheten 

snarare än att låta social hållbarhet vara en parallell målstruktur eller något som lyfts i särskilda 

projekt. Jämförelser har kunnat göras med flera teorier och diskussioner som tas upp i Feminism 

som Byråkrati av Alnebratt och Rönnblom. Främst den parallell som kommer att dras till 

jämställdhetsintegrering som kan vara en föregångare till utvecklingen som vi kallar social 

hållbarhetsintegrering. Det gynnsamma om det lyckas är att frågorna på ett naturligt sätt präglar 

handlingar och beslut på alla nivåer, och att statusen och prioriteten för den sociala hållbarheten 

ökar även inom verksamheter som detta vanligtvis inte talas om. Det är något som skulle ge 

effekt på kommunens arbete och i sin tur påverka den mottagande invånaren såväl som 

samhället i stort. Men implementering, organisering och styrning i kommunala verksamheter 

är en stor utmaning och svårt att genomföra, som diskuteras i avsnittet tidigare forskning i 

artikeln Arbete för jämlik hälsa i Sverige nationellt, regionalt och lokalt (2016). 

 Om en parallell dras till jämställdhetsintegrering finns många lärdomar att bära med sig 

enligt Alnebratt och Rönnblom. Då både social hållbarhet och jämställdhet grundas i en 

idealism och i sig är svåra att konkretisera är det viktigt att syftet med uppdraget och 

integreringen utgår från en tydlig problemformulering. Att politiken ger utrymme för att 

diskutera varför frågorna ska prioriteras och vilka problemområden det är som ska arbetas med. 

Att det finns konkreta problem som kräver strategier och lösningar, och inte endast 

övergripande målformuleringar som tenderar att hänga i luften. Nyckelpersoner behöver sätta 

de sociala hållbarhetsfrågorna på agendan och låta dessa prioriteras för att alla verksamheter 
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ska arbeta efter dem, att det finns en ambition inom kommunen att utföra ett arbete som syftar 

till mer än att hålla sig inom budgeten. Ska det sociala hållbarhetsperspektivet kunna integreras 

i den kommunala verksamheten behövs ett konkret varför och ett konkret hur och inte enbart 

ett vad, som Alnebratt och Rönnblom diskuterar. Strategerna ska tydligt veta vilka problem de 

jobbar för att motverka och undvika, vad syftet med arbetet är och vad som är kärnan i 

uppdraget. Faktiska lokala problem och lösningar behöver förankras i processen och förslagsvis 

genom en nära dialog med invånare och aktörer. Det finns poänger i att hitta gemensamma 

nämnare i globala och nationella mål, men för att skapa motiv för varje medarbetare att 

inkludera ett socialt hållbart perspektiv krävs en grund av varför och hur 

för den specifika verksamheten att stå på. 

 

Slutsats 

Rättvisa menar alla respondenter handlar om jämlikhet, Wilkinson och Pickett menar i sin tur 

att jämlikhet ger ett bättre samhälle, och ett bättre samhälle var respondenternas syfte med deras 

arbete. Genomgående i uppsatsen från bakgrund till resultat uppmärksammades tillit som ett 

nyckelord och något som behövde utvecklas inom hållbarhetsarbetet, vilket tagits fasta på i 

analysen. Att låta processer grundas i delaktighet och dialog är viktigt för att öka tilliten, men 

också för implementeringsprocessen vilket tas upp av Alnebratt och Rönnblom. Den utmaning 

som vi identifierat och i uppsatsen resonerat om lösningar för är respondenternas vilja att så 

kallat “socialt hållbarhetsintegrera” i kommunens verksamheter, men även att 

tillgänglighetsgöra begreppet genom att konkretisera det. 

 Den frågeställning som studien önskar besvara är; “Hur arbetar respektive kommun i 

Halland strategiskt med social hållbarhet utifrån den sociala hållbarhetstrategens perspektiv, 

och hur förstås påverkan på invånarnas livsvillkor av det arbetet samt vad kan utvecklas för att 

öka den sociala hållbarheten?” och har följt som en röd tråd genom uppsatsarbetet. I resultat 

och analys har frågeställningen separerats i tre delar. Förståelsen för det strategiska sociala 

hållbarhetsarbetet i Hallands kommuner har ökat, som i många fall är i uppstartsfas, med 

gemensamma fokusområden som ANDTS, ungas hälsa, integration, segregation och tillit. 

Respondenterna beskrev en ovisshet kring hur arbetet med social hållbarhet egentligen bör ske, 

och uttryckte sig öppna för att ta del av andra kommuners processer och rutiner. Samtliga hade 

en positiv inställning till ökad samverkan i länet. De hade alla fokusområden som prioriterades 

väl, men med risk för att det skedde på bekostnad av övriga områden. Arbetet med social 

hållbarhet i kommunerna skiljde sig åt, vilket beror dels på personen som innehar tjänsten, 

förutsättningarna i respektive kommun samt styrningen. 
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 Begreppet livsvillkor har brutits ned till resonemang om rättvisa, tillit, jämlikhet och 

välfärd. Respondenterna ansåg alla att rättvisa handlar om jämlikhet, och samtliga identifierade 

också en differens i vad de tycker är rättvist och vad som faktiskt görs. Alla ville styra insatser 

och ge mer till de som har ett större behov av välfärden men såg begränsade möjligheter att 

göra det. Att kunna mäta arbetet med jämlikhet och rättvisa var en gemensam önskan från flera 

av respondenterna, då de upplevde sig sakna förmågan att påvisa resultat av sitt arbete, och det 

fortsatta behovet av det. Att förstå hur individens livsvillkor tros påverkas av det sociala 

hållbarhetsarbetet utifrån strategens perspektiv var därför svår att dra några slutsatser kring, 

även om resonemangen kring arbetet tros visa viss effekt.  

 Tillit var en viktig del i respondenternas arbete, och något de uppmärksammade som 

viktigt för den sociala hållbarheten i kommunen. Samtliga uttryckte ett behov av fortsatt 

utvecklingsarbete med tillit i sina kommuner, vilket kan konstateras vara en viktig prioritering 

med uppsatsens teoretiska referensram och tidigare forskning i åtanke. Förbättringsområden 

som uppmärksammats från respondenterna och presenterats är att det krävs att organisation, 

styrning och implementering utvecklas för att uppnå effekt, liksom att området konkretiseras 

och präglas av delaktighet och tillit. Slutligen är förhoppningen att utifrån det resultat som 

uppkommit i relation till teorier och tidigare forskning göra en poäng av att en social 

hållbarhetsstrateg kan bidra till individens ökade livsvillkor genom en rättvis fördelning av 

välfärd för ett mer jämlikt samhälle, som långsiktigt gynnar alla. 

Avslutande reflektion 

Utifrån den metodologiska utgångspunkten som präglat kandidatuppsatsen, en hermeneutisk 

växelverkan mellan delen och helheten samt förförståelsen och förståelsen, är förhoppningen 

att studien på ett djupgående sätt gjort avtryck på området. Den förförståelse vi som forskare 

hade inom området social hållbarhet i teorin har utmanats av den komplexitet det finns i att 

arbeta med detta strategiskt på en kommunal nivå. Att få en inblick i vad som utförs och vilka 

motiv som ligger bakom har bidragit till en ökad förståelse för svårigheterna i att praktiskt 

utföra socialt hållbarhetsarbete. Den ökade kunskapen vi hoppas förmedla genom studien består 

i att förstå både delarna i hur strategen arbetar i sakfrågor som i övergripande frågor, i den 

lokala kontexten kopplat till de globala målen och i konkret utförande såväl som långsiktiga 

strategier. Detta kopplat till den helhet som finns i den aktuella kommunen och dess 

förutsättningar, Hallands län och skillnader däremellan samt social hållbarhet som ett globalt 

tillämpat begrepp. Då social hållbarhet är ett relativt nytt begrepp, och ett nytt sätt att 
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kategorisera vissa typer av frågor och uppdrag för offentlig förvaltning finns en osäkerhet om 

vad en strateg som ansvarar för dessa frågor faktiskt bör ägna sig åt. 

 En utmaning inför uppsatsarbetet var att identifiera den person som ansvarar för de 

strategiska sociala hållbarhetsfrågorna, det fanns inte alltid en självklar person att hänvisa till i 

respektive kommun. Efter det att hälften av intervjuerna hade genomförts fick vi en avbokning 

av intervjun med respondenten för Laholm och information om att hen inte skulle vara 

tillgänglig på obestämd tid. Då vi sökte vidare efter en annan lämplig respondent i Laholm fick 

vi som svar att vår första kontaktperson var den enda som skulle kunna besvara våra frågor. Av 

denna anledning blev inte studien som förhoppningen ursprungligen var, det är inte en komplett 

kartläggning av Hallands kommuners sociala hållbarhetsarbete eftersom endast fem av sex 

kommuner är representerade. 

  Syftet med studien var att få information från den i varje kommun som arbetar med social 

hållbarhet, vilket inte heller ger en komplett bild av arbetet. Mycket av arbetet med social 

hållbarhet sker ute i kommunala verksamheter och det är inte alltid som de som arbetar 

strategiskt har kännedom om allt som görs längre ner i förvaltningarna. Vidare beskrev flera av 

respondenterna efter respektive intervjutillfälle att frågorna fått dem att reflektera över sitt 

uppdrag och det faktiska syftet med deras arbete. Vi har upplevt det såväl givande som 

intressant att höra respondenternas perspektiv och förhoppningen är att de själva såg intervjun 

som ett tillfälle för reflektion. Vi har upplevt det givande och intressant att höra respondenternas 

perspektiv och förhoppningen är att de själva såg intervjun som ett tillfälle för reflektion. En 

tanke vi delade med flera respondenter var att det vore intressant att studera utvecklingen som 

skett om ett år, och se vad som potentiellt ser annorlunda ut.  

 Förhoppningen med uppsatsen är att den ska bidra till att Länsstyrelsen kan 

kunskapsförsörja än mer och att kommuner kan börja samverka i högre utsträckning. I ett tidigt 

skede av uppsatsen eftersöktes forskning i området och en tydlig brist på forskning rörande 

strategiskt socialt hållbarhetsarbete på lokal nivå identifierades, en kunskapslucka som 

uppsatsen hoppas kunna bidra till att fylla. I kandidatuppsatsen har strategernas perspektiv lyfts, 

något som speglar en sida av det strategiska sociala hållbarhetsarbetet. Ett annat perspektiv är 

att förstå mottagarnas upplevelse vilket kan vara ett framtida forskningsområde. 
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Intervjuguide            Bilaga 1 

Inledande frågor 

Till att börja med, hur länge har du jobbat med det du gör nu? Vad kallas din yrkestitel?�

Berätta övergripande om vad ditt uppdrag innebär.�

Har du genomgått en utbildning som berör social hållbarhet och i så fall hur präglar den ditt 

arbete?�

Finns det i ditt uppdrag specifika områden inom social hållbarhet som du ska prioritera? 

Vad är social hållbarhet för dig? �

Vad är socialt hållbarhetsarbete i praktiken för dig? �

�

Arbetets struktur 

Vad gör du i ditt dagliga arbete, med social hållbarhet? Mer detaljerat än tidigare fråga.�

Vad tycker du är viktigt i strategisk planering av social hållbarhet? �

Kan du berätta lite om hur organisationen runt dig ser ut? Vem ger dig uppgifter, och vem ger 

du strategier/förhållningssätt? �

Arbetar du utifrån Länsstyrelsens verktyg Blomman? Vilka frågor är viktiga utifrån denna? 

Hur arbetar du med dessa frågor?�

Vilka särskilda problem finns i kommunen? Hur har ni över tid arbetat med dessa och vilka 

resultat har uppnåtts? 

Hur lägger du upp arbetet kring social hållbarhet i kommunen? Och varför? �

�

Samverkan 

Vilka resurser finns i din kommun för socialt hållbarhetsarbete? �

Hur uppfattar du politikens roll i ditt arbete? (Hur mycket styr politiken/politiker över ditt 

arbete, respektive hur fria händer har du och dina arbetskamrater?)�

Hur ser samverkan inom frågorna ut strategiskt ifrån din sida mellan och inom kommunens 

organ och förvaltningar? �

Samverkar ni i kommunen med andra aktörer, eller andra kommuner inom dessa frågor? �

 

Livsvillkor/jämlikhet/rättvisa/tillit/välfärd�

Vad ser du som det huvudsakliga syftet med ditt arbete? Varför? �

På vilket sätt tror du kommunens strategiska sociala hållbarhetsarbete påverkar kommunens 

invånare? �
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Vilket är målet för ert strategiska arbete?  

 

Följande frågor har inspirerats av tidigare forskning och kunskap inom ämnesområdet:  

Hur tror du att det strategiska arbetet ni gör kan påverka människors livsvillkor i kommunen? 

Varför? (Ge exempel)�

Hur tror du det strategiska arbetet ni gör kan påverka jämlikheten mellan människor i 

kommunen? Varför?�

Vad innebär rättvisa för dig? Vad är rimlig rättvisa?�

Hur förhåller sig ert sociala hållbarhetsarbete till rättvisa inom kommunen? Varför?�

Hur arbetar ni strategiskt för att skapa tillit till er och ert arbete gentemot kommunens 

invånare?�

Vad innebär välfärd för dig? Hur skapas och fördelas välfärd på bästa sätt?�

Vilken roll spelar välfärden för kommunens praktiska strategiska hållbarhetsarbete?�

 

Social hållbarhet i teorin�

Utifrån ert strategiska sociala hållbarhetsarbete, uppfattar du att resurserna fördelas jämlikt? �

�

Ge ut pappret med områdena: �

Reagerar du på att ni har mer kompetens och lägger mer resurser på något område? Varför? �

Reagerar du på att ni saknar kompetens och lägger mindre resurser på något område? Varför?�

�

Ge ut pappret på grupperna:�

Reagerar du på att ni har mer kompetens och lägger mer resurser på någon grupp? Varför?�

Reagerar du på att ni har mindre kompetens och lägger mindre resurser på någon grupp? 

Varför? �

�

Finns det något mer område eller utsatt grupp du hade velat tillägga?�

Hur tror du att det vi diskuterat påverkar invånarnas livsvillkor?�

På vilket sätt ser du utvecklingspotential inom ditt arbete? Hur? (Har något av det vi 

diskuterat i intervjun fått dig att reflektera över ditt arbete, hur det kan förbättras?)�

Beskriv din vision om social hållbarhet för din kommun och vad det konkret innebär? 

Finns det något övrigt rent generellt du vill tillägga som avslutning på intervjun? 
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Kartläggning kommun för kommun        Bilaga 2 

Ett önskemål från vår uppdragsgivare Länsstyrelsen Halland var en kartläggning på de som 

utför det sociala hållbarhetsarbetet i Hallands kommuner. Nedan framkommer generell 

bakgrundsinformation kring respondenterna, samt en tydlig och mer djupgående kartläggning 

kommun för kommun. Kartläggningen var viktig att få med i uppsatsarbetet men var inte 

central i den sociologiska frågeställningen, varpå den placerades i en bilaga.  

 Gemensamt för alla respondenterna är deras akademiska bakgrund, ingen har en 

utbildning som specifikt berör social hållbarhet men samtliga har en eller flera examen, 

antingen på kandidat- eller masternivå. De är hälsoutvecklare, organisationsvetare, 

folkhälsovetare, statsvetare och organisationsteoretiker. En har kandidatexamen i fred- och 

konfliktvetenskap samt en master i globala studier och humanekologi. 

 En respondent identifierar att utbildningen hen läst fokuserade på individnivån, medan 

det praktiskt strategiska arbetet som utförs sker mer på samhälls- och strukturnivå. Ytterligare 

en respondent reflekterade över aktörers olika perspektiv och att hen började sin tjänst med att 

gå ut i olika verksamheter och sammanhang för att få en helhetsbild av vad social hållbarhet 

kan innebära från olika personer och perspektiv. 

 I Kungsbacka intervjuades även en utvecklare, vars arbetsbeskrivning var 

hållbarhetssamordnare. Arbetet denne utförde riktades främst mot ekologisk hållbarhet och 

det sociala hållbarhetsarbetet beskrevs som något som följde med men inte prioriterades. 

Respondenten upplevde också att kommunen som helhet ännu inte var helt bekväma med det 

sociala hållbarhetsarbetet. 

!

Falkenbergs kommun 

Politiskt styre: Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 

(Kommunstyrelseförvaltningen 2018b).  

I Falkenbergs kommun arbetar en utvecklingsledare för social hållbarhet vars uppdrag bland 

annat innebär att processleda Rådet för Social Hållbarhet (En samverkansplattform för 

kommunen, Falkenbergsnämnden, Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg kring 

frågor som rör social hållbarhet (Kommunstyrelseförvaltningen 2018a)), där riktningen för 

arbetet med social hållbarhet anges. Utvecklingsledaren sitter på utvecklingsavdelningen 

vilken tillhör kommunstyrelseförvaltningen. Som direkt överordnad finns en utvecklingschef 

som är direkt underställd kommunchefen. Utvecklingsledaren svarar mot kommunstyrelsen 

och får såväl kortsiktiga som långsiktiga uppdrag från dem. 
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  Falkenbergs kommun är i ett uppstartsskede av arbetet mot Agenda 2030, där fokus nu 

är att samordna arbetet. En prioritering är att ta fram en hållbarhetsstrategi för hela 

kommunen. Utöver det arbetar kommunen mot deras utvecklingsmål och vision. Ett av målen 

är att alla i Falkenbergs kommun ska inkluderas, något som utvecklingsledaren arbetar med 

att konkretisera och förstå innebörden av. Att hitta rutiner för arbetet mot våldsbejakande 

extremism, att underhålla arbetet för kommunens Fairtrade-diplomering och att anordna 

Pride-festivalen är ytterligare uppdrag utvecklingsledaren har. De främsta aktuella problemen 

som Falkenbergs kommun identifierat är Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak-Spel (ANDTS), 

ungas psykiska ohälsa och otrygghet samt brist på tillit. I synnerhet är det otryggheten unga 

tjejer upplever som uppmärksammats. 

 

Halmstads kommun 

Politiskt styre: Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 

(Halmstad 2017). �

Utredare är titeln på personen som främst arbetar strategiskt med social hållbarhet i 

Halmstads kommun. I uppdraget ingår kvalitets- och organisationsutveckling för 

Kommunledningsförvaltningen, främst genom styrande dokument som handlingsplaner och 

riktlinjer upp till och utifrån Kommunstyrelsens arbete, men även arbete med motioner och 

statliga utredningar. Prioriteringarna är främst jämställdhet och mottagandet av nyanlända 

men också med att ta fram en inkluderingspolicy till Kommunfullmäktige. Kommunen 

använder begreppet “inkluderingsparaply” istället för att definiera frågorna som social 

hållbarhet. I dagsläget finns ett jämställdhetsnätverk med representanter från olika 

förvaltningar, men inga andra processer för implementering gällande deras 

inkluderingsbegrepp. Det finns ingen gemensam vision som syftar till hållbarhet för 

Halmstads kommun. Utredarens mål är att skapa jämlikhet i kommunens service, bemötande, 

medarbetarskap och liknande men också att skapa en inkluderande kommun. Kommunens 

största utmaning anses vara segregation och de tydligt homogena bostadsområdena. 

 

Hylte kommun 

Politiskt styre: Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och SPI (Hylte 

2017b). 

I Hylte kommun arbetar en Hälsoutvecklare med en bred yrkesroll inkluderat uppdrag som 

berör social hållbarhet, bland annat med folkhälsa på såväl individ som gruppnivå. Ett 

uppdrag är att samordna det arbetet som hälsoinspiratörer gör i kommunen, från vilka de får 
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förslag och ger kompetens till. Vidare arbetas det med folkhälsoperspektivet, där ett tätt 

samarbete med Region Hallands sociala hållbarhetsstrateg finns. Hälsoutvecklaren sitter i 

Hyltes Folkhälsoråd tillsammans med tjänstemän och politiker där det arbetas med att 

synliggöra och utveckla kommunen i de stora folkhälsofrågorna. Hälsoutvecklaren arbetar 

också med en kommunal översiktsplan, innehållande bland annat tydlig utvecklingsstruktur, 

effektiva kommunikationer, attraktiva boende- och livsmiljöer, näringsliv, levande natur och 

kultur, energi och resurser för framtiden. 

  Som överordnad finns fritids- och folkhälsochefen, vilken delegerar uppgifter till 

Hälsoutvecklaren som i sin tur antingen ansvarar för att uppgifter utförs av annan 

tjänsteperson eller av denne själv. En del uppgifter kommer också direkt från Folkhälsorådet 

där insatserna utförs och rapporteras tillbaka till rådet. Länsstyrelsens verktyg Blomman 

används i hög grad, särskilt i arbetet med ANDTS-frågor. De fokusområden som är främst 

aktuella och identifieras som bekymmer för Hylte är barn och unga, tillitsfrågan och ANDTS. 

 

Kungsbacka kommun 

Politiskt styre: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (Kungsbacka 

2017). 

I Kungsbacka kommun arbetar en person som “Specialist Hållbarhet med fokus social 

hållbarhet” med uppdrag att identifiera kommunens hållbarhetsutmaningar. Kungsbacka 2030 

är den politiska vision som verksamheterna riktar sig mot, och den har flera referenser till 

hållbarhet. Respondentens uppgift är att utefter visionen Kungsbacka 2030 och vad politiker 

och verksamheterna bör göra försöka styra riktningen för att uppnå målen. Respondenten 

svarar mot Kommunstyrelsen men specialisterna på Kommunförvaltningen äger sina egna 

kompetensområden, på Kommundirektörens mandat, och arbetar ut mot alla kommunens 

verksamheter. 

  Syftet är att generellt kunna styra kommunen mot en mer hållbar verksamhet och att 

därför föra olika förvaltningars pågående processer i den riktningen. Därför finns inget 

specifikt kontaktnät utan insatserna genomförs efter behov och utifrån analyser. Särskilda 

fokusområden som pekar ut är ungas psykiska och fysiska hälsa, mångfald och individens 

möjlighet till utveckling. Att kommunens invånare i hög grad är en homogen grupp, att 

gruppen unga vuxna saknas i kommunen och tecken på segregation lyfts som problematik. 
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Varbergs kommun 

Politiskt styre: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med stöd av 

Miljöpartiet (Varbergs kommun 2017). �

I Varbergs kommun kallas personen som har ett strategiskt uppdrag inom social hållbarhet för 

“Hållbarhetsstrateg”. Uppdraget innebär att vara spindeln i nätet i arbetet att ta fram, 

implementera och förvalta kommunens hållbarhetsmål i befintliga målstrukturer och 

verksamhetsmål, inom alla tre hållbarhetsdimensioner. Personen svarar mot 

Kommunstyrelsen, är placerad på Samhällsutvecklingskontoret med direktören för 

Samhällsutveckling som yttersta chef och under Samhällsplanering finns avdelningschefen. 

En placering som både har fördelar och nackdelar utifrån uppdraget, med tanke på att det dels 

är riktat mot samhällsbyggnadsprocesser men främst mot hållbarhet som helhet. I nuläget 

finns ingen fast struktur för kontaktpersoner i kommunens nämnder och förvaltningar, utan 

uppdrag och perspektiv går ut till personer vars arbete berörs av frågorna genom nätverkande. 

Den sociala hållbarhetsdimensionen i Varberg benämns som “Välmående samhälle”, där 

hållbarhetsmålen tagits fram utifrån lokalt material som satts i relationer till Agenda 2030. 

  Prioriteringen framöver är att se över den gemensamma strukturen och vidare göra 

väsentlighetsanalyser inom kommunen för att se vilka nämnder och bolag som har möjlighet 

att göra vad utifrån fokusområden. Annars upplevdes bostadsfrågan som ett av kommunens 

största svårigheter framöver. 
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