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Evnen til å opprettholde og reprodusere seg selv på et 
akseptabelt funksjonsnivå. For å klare dette er lokalsamfunnet 
avhengig av å inneha en hel rekke kvaliteter: 

• Sosial interaksjon mellom lokalsamfunnets medlemmer 

• Stabilitet i form av at antall innbyggere opprettholdes og 
utskiftingen av individuelle innbyggere 

• Uformelle og formelle lokale kollektive institusjoner som 
åpner for innbyggerdeltakelse 

• Tillit mellom lokalsamfunnets medlemmer inkludert 
trygghet fra trusler 

• Identifisering med og stolthet over lokalsamfunnet
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Sosial bærekraft er…
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Social sustainability occurs
when formal and informal
processes, systems, structures
and relationships actively
support the capacity of future
generations to create healthy
and liveable communities. 

Socially sustainable 
communities are equitable, 
diverse, connected and 
democratic and provide a good 
quality of life.

Barron & Gauntlet 2002



Lokal sosial bærekraft består av to 
hoveddimensjoner: 

• Sosialt rettferdig tilgang til goder 
og muligheter i lokalsamfunnet 

• Et sosialt lim mellom 
lokalsamfunnets innbyggere 
uttrykt gjennom høy grad av 
sosial kapital, engasjement, 
stabilitet tilhørighet og trygghet.
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To dimensjoner i 
sosial bærekraft
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Tilgjengelighet (sosial rettferdighet) er 
hvorvidt befolkningen har lik og 
rettferdig tilgang til tjenester og 
muligheter i lokalsamfunnet som:

1) Viktige lokale fasiliteter som 
butikker, friluftsområder og 
offentlige rom 

2) Tjenester som skoler helsesentra og 
kollektivtransport 

3) Muligheter som arbeid og bolig til 
en overkommelig pris. 

Tilgjengelighet
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Den andre dimensjonen er en 
blanding av sosiale og fysiske 
faktorer: 

1) De sosiale faktorene stolthet og 
tilhørighet til nabolaget, sosial 
omgang, opplevelse av trygghet 
og stabilitet, deltakelse i 
aktiviteter i lokalsamfunnet 

2) De fysiske faktorene opplevd 
kvalitet på lokalmiljøet og 
tilfredsstillende bokvalitet. 
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Sosiale nettverk
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Vi må inkludere kontekstuelle, fysiske 
faktorer og de sosiale relasjonene 
mellom folk i forståelsen av et 
lokalsamfunns sosiale bærekraft. 

Fysiske kvaliteter i de bygde 
omgivelsene og «hard» infrastruktur 
er bakgrunnsfaktorene som sosiale 
bånd, interaksjon, deltagelse, 
stedstilhørighet m.m. bygger på og 
rammen for den sosiale aktiviteten på 
stedet. 
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De fysiske omgivelsene
er rammen for det sosiale

09.02.2022 6



Et trygt bomiljø er en betingelse 
for et godt liv.

• Alle bør derfor sikres en bosted 
som tilfredsstiller deres behov. 

• Bebyggelsen og uteområdene 
må utformes med god kvalitet 
og løsninger som fremmer helse, 
miljø, gode møteplasser, god 
tilgjengelighet og gjør hverdagen 
enkel for folk.

Tor-Erik-Danielsen-Arbeidstilsynet

Bomiljøets betydning
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 2019: Handbok bæ
rekraftig stedsutvikling



Det er seks dimensjoner som kjennetegner 
bærekraftige nabolag: 

• Sosial samhandling/sosiale nettverk i nabolaget 

• Tilstedeværelse av formelle og uformelle lokale 
kollektive institusjoner (utover familier mv.) 

• Deltakelse i kollektive grupper eller nettverk i 
nabolaget 

• Nabolagets stabilitet 

• Stolthet, stedsfølelse 

• Trygghet og sikkerhet
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Sosial bærekraft i
nærmiljøet
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Sosial bærekraft knyttet til sosial 
samhørighet og inkludering handler 
på nabolagsnivå om den sosiale 
støtten som kommer alle beboerne 
til gode gjennom samhandling og 
nettverk.

Bærekraftighet på dette nivået 
handler om hvordan 
lokalsamfunnet selv kan 
opprettholde og utvikle seg på en 
god måte. 



Fire mål er viktige i planlegging av 
sosialt bærekraftige lokalsamfunn: 

• at innbyggerne har god tillit til 
samfunnet og hverandre, 

• har tilgang til arbeid, utdanning 
og gode nærmiljø, 

• at de føler at de hører til, og 

• at de opplever trygghet.
Folkehelseinstituttet 2020: 

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Planlegging for sosial
bærekraft
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Forskningen på lokal, sosial bærekraft er særlig opptatt av: 

• Begrepsutvikling knyttet til bestemte verdier (sosial rettferdighet, 
trivsel) og steder

• Indikatorutvikling og måling knyttet til sosial bærekraft generelt og 
trivsel og smarte byer spesielt 

• Endringsprosesser i form av bytransformasjon, planlegging, fortetting, 
infrastruktur og bygningskonstruksjon; 

• Tilgjengelighet til ulike goder som bolig, transport og grønne lunger, 
hvordan de fordeles og hvordan de påvirkes av fysiske endringer og 
hvordan de bør utvikles for å styrke sosial bærekraft.
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Forskning på sosial
bærekraft
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


