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Undersökning social hållbarhet 

Vi är tre sommarjobbare som jobbar i Ängelholms kommun. Vi har fått uppgiften 

att undersöka vad social hållbarhet betyder för människor och vad det egentligen 

innebär i allmänhet. Undersökningen började med att vi gick igenom uppgiften noga 

med vår kollega Malin som var ansvarig och som gav oss denna uppgift. Sedan satt 

vi och tänkte hur vi kunde få upp frågan för människor och hur vi skulle göra vad 

det gällde metoder, målgrupper och så vidare. 

Vi började genom att komma på skriva ner frågor om själva ämnet som skulle vara 

basen och det som skulle ge oss bästa svar. Då började vi med att tänka igenom och 

vi bestämde oss att gå med tre olika metoder som skulle bäst passa oss och temat. Vi 

gjorde då en enkät till bekanta och familj men som vi också la ut på våra sociala media 

för andra folk att svara på. Vi har också individuellt intervjuat våra kompisar med 

mer specifika frågar för ett bättre resultat.  Sist så gick runt i stan och frågade folk 

om vad de tyckte om själva ämnet och deras åsikter kring frågan, vilket var till stor 

hjälp och gav oss mycket information. Målgrupperna vi fokuserade var för det mesta 

äldre men även yngre människor, vi ville att vi skulle ett större perspektiv på våra 

svar och tänkte det skulle var mycket bättre att fråga olika typer av människor. Totalt 

fick vi in ca 40 svar. 

Resultat på frågorna: 

1. Vad är social hållbarhet för dig? 

Svaren till den här frågan varierade enormt. Somliga fokuserade på människan, 

andra pratade om våra befintliga resurser som vi bör bibehålla (t.ex. material, 

personal samt planeringar för byggande, mark och transporter). Pratade man om 

människan handlade det mer om skyddsnät, välmående, beteende för samhället 

och miljön, trivsamhet, hjälpsamhet, kommunikation, ärlighet, respekt m.m. 

Dessa saker fick vi fram i vår undersökning, vilka är väsentliga och bra mål att 

sträva efter, men samtidigt är frågan bred och komplicerad. Därför blir svaret på 

frågan varierad.  
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2. Vad tycker du om förslag till definitionen för social hållbarhet? 

 ”Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande och rätt till 

jämlika livsvillkor. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är 

anpassningsbart och förändringsbenäget. Ett samhälle med hög tolerans 

där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor 

känner tillit förtroende till varandra och är delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Det handlar om andan, människorna och 

platsen.” 

Generellt sett verkar det som att definitionen stämmer bra till de människorna vi 

frågade. Den är rimlig, heltäckande och tar in vår vision. Återigen är det en bred fråga 

som är olika viktigt för olika personer och verksamheter.  

3. Vilket av dessa områden tycker du är viktigast? Välj 1-3 områden. 

 Mötesplatser 

 Delaktighet och inflytande 

 Arbete och utbildning 

 Boende 

 Hälsa 

 Samverkan 

 

Områden

Mötesplatser Delaktighet & inflytande Arbete & utbildning Boende Hälsa Samverkan
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Ungefär så här kan man beskriva resultatet när vi frågade om vår undersökning. De 

flesta försöker tänka grundligt, t.ex. att arbete & utbildning, delaktighet & inflytande 

samt hälsa är de tre grundläggande delarna inom social hållbarhet. De flesta ansåg att 

samverkan av likt delaktighet och inflytande, så valde hellre det sistnämnda.  

Extrafråga (OBS! Denna är en personlig fråga som vänner/familj har besvarat på): 

 Känner du att vi lever i ett socialt hållbart samhälle? Varför/varför inte? 

Oftast så känner människor att de lever i ett socialt hållbart samhälle, dock har de 

hävdat att beteendet hos människor kommer alltid att vara ond. Det kan vara allt 

från rasism till att människor förstör miljön, som vänner/familj tycker att vi ska 

förändra.  

 


