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Abstract  
    

The majority of the world’s population live in the cities, and even more will live there in 

the future. This urbanization puts great demands on urban development, at the same 

time as our times great challenge will be to make our society sustainable. There are 

many ideas of how the urban development should be done. One method is to use 

temporary housing, something which has been done at Frihamnen in Gothenburg. This 

raises the question if similar projects are applicable on a bigger scale, whilst still not 

conflicting with our pursuit for sustainability? 

 

Social sustainable urban development and social sustainability walks hand in hand. One 

creates platforms for the other. The terms have broad definitions within the literature, 

although important aspects that often is highlighted consists of social interaction, 

participation, variation and collaboration to create social sustainability. Temporary 

installments have become a more frequent used and appreciated phenomenon within 

urban development since one does not commit to long term solutions, and the process 

of building such places may be in collaboration with the citizens. The thesis is done 

partly on a case-study of Frihamnen, where temporary housing has a central place in 

the planning process. Frihamnen has other plans to build other temporary installments 

in the nearby area, such as Jubileumsparken. Many of the dimensions of social 

sustainability will need to be identified after the project, but it is possible to draw 

parallels already between the project and social sustainability. Examples of such is 

participation and a variation of functions. 

 

Temporary housing does not affect social sustainability much more than permanent 

buildings would do. However, they should be a part of an area that consists of 

temporary installments, and can in that way be a part of social sustainable urban 

development. The topic about temporary housing within social sustainability and 

planning is relative unexplored, which means that it is hard to make general 

conclusions. 
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Sammanfattning  
  

Majoriteten av världens befolkning bor i städer, och ännu fler kommer bo där i 

framtiden. Denna urbanisering ställer stora krav på stadsutvecklingen, samtidigt som 

vår tids utmaning handlar om att ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart. Det 

finns många idéer om hur stadsplaneringen ska skötas. En metod är att använda 

temporära bostäder, något som har gjorts vid Frihamnen i Göteborg. Detta ställer då 

frågan om liknande projekt är tillämpningsbara på större skala, samtidigt som det inte 

får hamna i konflikt med strävan efter hållbarhet? 

 

Socialt hållbar stadsutveckling och social hållbarhet går hand i hand. Det ena skapar 

plattformar för det andra. Termerna har breda definitioner inom litteraturen, dock 

framhålls ofta viktiga aspekter som social interaktion, delaktighet, variation, och 

samverkan för att skapa social hållbarhet. Temporära installationer har blivit ett alltmer 

vanligare och uppskattat fenomen inom stadsplanering eftersom man inte binder upp 

sig i långsiktiga lösningar, och framtagandet av sådana platser kan ske i samråd med 

invånarna. Rapporten är delvis gjord på en fallstudie av Frihamnen, där de temporära 

bostäderna har en central del i planeringsprocessen. Frihamnen har planer på att 

inrätta andra temporära områden som exempelvis Jubileumsparken intill. Många av 

dimensionerna av social hållbarhet kommer att behöva identifieras i efterhand, men det 

går att dra paralleller redan innan mellan projektet och social hållbarhet. Exempel på 

dessa är delaktighet och variation av funktioner.  

 

Temporära bostäder påverkar social hållbarhet i sig inte särskilt mycket mer än vad 

permanenta byggnader kan göra. Däremot bör de utgöra en del av ett temporärt 

område för att gynna en blandning av funktioner och verksamheter, och kan på så sätt 

vara en del av social hållbarstadsplanering. Ämnesområdet kring temporära bostäder i 

förhållande till social hållbarhet och planering är dock relativt outforskat, vilket gör att 

det är svårt att ställa generella slutsatser. 

  

  

 

 

 

 

Nyckelord:  

Temporära bostäder, temporary building, temporary housing, interim housing, interim 

buildings, temporärt bygglov, Frihamnen Göteborg, socialt hållbar stadsutveckling, social 

hållbarhet, social sustainability. 
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Förord 

 

Rapporten är ett kandidatexamensarbete inom civilingenjörsprogrammet Energi och 

Miljö, vid den Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har pågått sedan jauari 2017 

och motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetsbördan har fördelats jämnt mellan 

uppsatsens författare. Det har varit en lång och tuff resa sedan starten, många 

utmaningar och prövningar som alla bidragit till rapportens slutliga utformning. En 

stor anledning till att det lyckades var tack vare vår handledare, Miriam Börjesson 

Rivera, som styrt oss i rätt riktning under denna period. Det är framförallt i efterhand 

man inser hur värdefull den feedback vi fick var, och hur givande det har varit för 

uppsatsens utveckling. Ett stort tack för detta! 

 

Stockholm 30:e augusti 2017 
Gustaf Borg & Marcus Kennerstedt  
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1. Introduktion  
  

1.1 Inledning   

  
FN räknar med att år 2045 kommer över 6 miljarder människor att bo i städer (2014). 

Redan 2008 bodde drygt hälften av världens befolkning i städer vilket motsvarar cirka 

3.35 miljarder människor (SOU 2011:01/2012/66, 5). I Europa bor idag 80% av alla 

invånare i städer. Denna urbanisering gör att allt större fokus hamnar på städerna och 

hur dessa ska hantera framtida utmaningar. Europas städer står idag för 70–80% av 

både energianvändningen och växthusgasutsläppen. (Världsnaturfonden, 2012, 2).  

  

I Sverige arbetas det med att bygga och utveckla städerna på ett så hållbart sätt som 

möjligt, vilket inte är en enkel uppgift (SOU 2011:01/2012/66, 8). Ur ett internationellt 

perspektiv är Sveriges stadsutveckling förhållandevis hållbar, men det finns fortfarande 

mycket att arbeta med och trenden visar att det går för långsamt att nå landets 

hållbarhetsmål (SOU 2011:01/2012/66, 8). Förtätningen av staden som eftersträvas 

genom att förändra gamla industrier och hamnområden till blandade bostäder haltar då 

det parallellt sker en stadsförglesning. Samtidigt har Sverige en bostadsbrist på många 

platser. I Boverkets senaste sammanställning av den bostadsmarknadsundersökning 

som årligen ges ut till landets 290 kommuner var det hela 240 av dessa som bedömde 

att de hade ett underskott på bostäder (2016a). Detta omfattar en ökning med 57 

kommuner från föregående år, vilket innebär en procentuell ökning från 63 % till 80 %.  

För att stoppa ökningen av bostadsbristen i Sverige behöver det byggas många 

bostäder på relativt kort tid, samtidigt som det ställs höga krav på hållbarhet i det som 

byggs. Bebyggelsen ska främja hållbar utveckling och dess tre dimensioner social, 

ekonomisk, och miljömässig hållbarhet (Boverket 2016b). Den ska enligt Sveriges 

miljömål “... bevara bebyggelsens kulturvärden, minska påverkan från trafikbuller och 

dålig inomhusmiljö samt minimera det farliga avfallet” (Ripa 2016). I ett försök att 

komma tillrätta med bostadsbristen har riksdagen beslutat att förändra lagstiftning 

under tidsperioden 2017–2023 (Prop. 2017:17:137).  Denna förändring gör det 

enklare att få tillfälliga bygglov för att kunna bygga temporära bostäder. Målet med 

denna förändring är att markanvändningen ska bli effektivare och på detta sätt lindra 

bostadsbristen. Detta sker genom att processen för att söka bygglovet förenklas och 

man räknar med att detta i sin tur kommer bidra till att mer mark kan tas i anspråk för 

exploatering. Hur dessa temporära bostäder förhåller sig till social hållbarhet kommer 

att diskuteras i denna rapport.   
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1.2 Bakgrund  

 

1.2.1 Bostadsläget i Sverige 

I Boverkets senaste prognos för Sveriges behov av nya bostäder under perioden 2016–

2025 räknar man med att det i snitt krävs ungefär 71 000 nya bostäder per år, varav 88 

000 per år fram till 2020 (Boverket, 2016c, 16). Där tar man även hänsyn till det 

underskott som har ackumulerats under åren när man inte byggt tillräckligt för att 

mätta det aktuella behovet. För att motsvara detta behov kommer det krävas 

kvantiteter av nya bostäder som inte uppnåtts sedan miljonprogrammet, då Sverige 

byggde drygt en miljon bostäder under en tioårsperiod. Antalet färdigställda bostäder 

2016 uppgick till 42 411 efter att år 2015 ha legat på 34 603 (Statistiska Centralbyrån, 

2017). Trots att man är långt under de nivåer som krävs för att svara på behovet är det 

en positiv trend och ett faktum är att nyproduktionen av bostäder förra året var den 

högsta sedan början av 90-talet. 

 

Dessa siffror är rikstäckande och avser hela populationen, men det finns tre särskilt utsatta 

grupper på bostadsmarknaden; ungdomar, studenter och nyanlända (Boverket, 2017). 

Det är flera olika faktorer som spelar roll för respektive grupp. Exempelvis är ungdomar 

i underläge för att de inte har tillräckligt med kötid, de saknar kontakter eller så är 

lägenheterna för dyra. Studentboenden finns det för få av och nyanlända har oftast 

liknande problem som gruppen ungdomar med avseende på kötid och kontakter. Det 

som däremot framhålls som den största enskilda faktorn för alla grupper gemensamt är 

att det finns för få bostäder generellt. 

 

 

1.2.2 Frihamnen i Göteborg 

I Göteborg har man påbörjat Nordens största stadsutvecklingsprojekt under namnet 

Älvstaden och dess vision beskrivs av Göteborg Stad (2016) enligt följande: “Centrala 

Göteborg ska växa till dubbel storlek och binda samman staden över älven. “ I ett av 

områdena som omfattas av detta, Frihamnen, har man som avsikt att senast 2040 ska 

stå klart 15 000 nya bostäder (Göteborgs Stad, 2016). Då detta kommer ta tid och 

marken inom den närmsta framtiden kommer stå outnyttjad har det beslutats att 

upprätta drygt 1200 temporära boenden tills den permanenta byggnationen kommer 

på plats. Dessa bostäder kommer vara reserverade för vissa grupper, exakt vilka är inte 

helt klart ännu (Älvstranden Utveckling AB, 2016).  I projektet Älvstaden ligger det stort 

fokus på social hållbarhet och en så kallad blandad stad (se stycke 2.3.2) och även de 

temporära bostäderna omfattas av dessa koncept. 
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1.3 Syfte och problemformulering   

 

I och med den bostadsbrist som råder i stora delar av Sverige krävs det att långsiktigt 

hållbara åtgärder genomförs. Den rådande bostadsbristen leder till att bostäder 

behöver upprättas i en takt Sverige inte skådat sedan 70-talet. Detta visar sig bland 

annat i projektet Frihamnen i Göteborg där man upprättar temporära bostäder för att 

tillfälligt lindra bristen. Kan denna metod även tillgodose målet med en långsiktig 

socialt hållbar utveckling eller råder en motsättning däremellan? Uppsatsen ämnar att 

utreda detta och frågeställningen har därför utformats på följande vis:   

-       Att undersöka om temporära bostäder kan bli ett verktyg för socialt hållbar 

stadsutveckling. 

 

 

1.4 Metod  

För att besvara frågeställningen undersöks hur tidigare forskning förklarar socialt 

hållbar stadsutveckling och hur temporära inslag i staden använts, och om detta kan 

vara en del av socialt hållbar stadsutveckling. Uppsatsen är en litteraturstudie med en 

deduktiv ansats och kvalitativ analys. Utöver detta är materialet baserat på en fallstudie 

om de temporära bostäderna i Frihamnen i Göteborg. Fallstudien redogörs för och 

jämförs med vad som identifierats som socialt hållbar stadsutveckling. Som 

komplement har en intervju med Boverket också utförts. 

 

1.4.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudiens syfte är att få fram ett ramverk till vilka utgångspunkter som ska 

användas i analysen. Denna metod har använts för att den är väl beprövad och flitigt 

använd inom forskningsvärlden. Med undantag från intervjun och enstaka källor är all 

information inhämtad via webbaserade sökningar. Materialet är främst olika rapporter 

och är till stor del baserat på Boverkets arbete, men även internationella källor har 

inhämtats för att ge perspektiv och andra infallsvinklar. 

 

1.4.2 Intervju  

Intervjun som utfördes var semi-strukturerad och Boverket representerades av Micael 

Nilsson, expert på bostadssociala frågor. Intervjuaren följde en frågeguide med 

blandade frågor (se bilaga 1), som sedan besvarades fritt och öppet av respondenten. 

Genom att göra en intervju blir den delen av källmaterialet specifikt anpassat för 

uppsatsen med hänsyn till frågeställningen. Intervjumaterialet har löpande använts 

som underlag i uppsatsen. En förfrågan om intervju har även skickats till Älvstranden 
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Utveckling AB, det företag som är ansvariga för projektet i Frihamnen, men utan 

resultat.  

1.4.3 Fallstudie  

I rapporten används en fallstudie som undersöker ett projekt med temporära bostäder i 

Frihamnen i Göteborg. Valet av fallstudie baseras på att det är ett av Nordens största 

stadsutvecklingsprojekt där temporära bostäder har en central del i planeringsarbetet 

och är förstadiet till den permanenta bebyggelsen (Älvstranden Utveckling AB, 2016). 

Det material som använts kommer främst från Göteborgs Stad diverse publiceringar. 

Utöver detta har även kritik mot projektet behandlats för att få en nyanserad bild. En 

fallstudie ska återge både helheten och komplexiteten av ett specifikt fall inom det 

område man undersöker. Fördelen med att använda sådan metodik ligger i potentialen 

för vidare studier och fördjupning inom ämnet när fallstudien granskas (Johansson, 

2003).  

 

1.4.4 Relevans 

Målet om hållbar utveckling är vår tids stora utmaning. Speciellt social hållbarhet, som i 

förhållande till de andra dimensionerna av hållbarhet är relativt oetablerat (Brust och 

Oyevaar, 2016, 123). Sverige och världens städer växer för varje år, och det finns 

massvis med olika idéer på hur stadsutvecklingen ska bedrivas. Temporära inslag är en 

av dessa. Däremot hur det förhåller sig till målet om socialt hållbar stadsplanering är i 

sin tur ännu mer outforskat och dess effekter okända, något som klargjorts genom 

avsaknaden av litteratur inom området under uppsatsens framtagning. 

 

1.4.5 Avgränsningar  

Temporära bostäder definieras i denna uppsats som färdiga modulhus. Publikationer 

och andra rapporter om temporära bostäder i form av tält eller liknande har därför 

filtrerats bort. Temporäritet kan endast identifieras i efterhand (Bishop och Williams, 

2012, 5) och därför har istället planerarnas intention används som definition för vad 

som är temporärt. Även om internationella källor har använts har uppsatsen ett svenskt 

perspektiv som utgångspunkt. Uppsatsen behandlar enbart den sociala dimensionen i 

en urban miljö.  

 

1.4.6 Kredibilitet 

Källorna som använts för att inhämta information om social hållbarhet tillhör de mest 

citerade på Google Scholar och har använts flitigt av forskare på området. En stor del av 

källorna härrör från Boverket, som med sin roll som Sveriges officiella myndighet för 

bostadsrelaterade frågor inger hög kredibilitet inom ämnesområdet. Detta val av källa 
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gör också att ramverket som utgicks ifrån är anpassat efter Sveriges städer och dess 

förutsättningar. 

 

Materialet som inhämtats i fallstudien har främst kommit från instanser som på något 

sätt är relaterade till de projektansvariga. Detta har möjligen kunnat skapa en 

onyanserad bild, då deras agenda är att framställa projektet i så goda dager som möjligt. 

Om fler fallstudier hade utförts skulle mer generella slutsatser kunnat dras. 

Identifieringen av liknande projekt har dock gått utan resultat. 
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2. Socialt hållbar stadsutveckling 
 

Det är svårt att definiera socialt hållbar stadsutveckling eftersom att det saknas 

konsensus om vad social hållbarhet innebär (Boverket, 2010, 21). Den teoretiska 

forskningen är överens om att det är ett flerdimensionellt begrepp som besvarar den 

bakomliggande frågan, “Vad är målet med socialt hållbar utveckling?”. Definitionen av 

social hållbarhet ligger således i svaret på frågan. Denna frågeställning besvaras 

emellertid på många olika sätt inom forskningen, vilket är anledningen till att begreppet 

är svårt att definiera. Dempsey et al. framställer begreppet som något dynamiskt, något 

som ständigt förändras då vår värld ständigt förändras (2009, 292). Micael Nilsson, 

expert på bostadssociala frågor vid Boverket, för ett liknande resonemang som bygger 

på att social hållbarhet handlar om människors synsätt och kultur, hur man tänker och 

agerar (personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). Dessa aspekter är svåra att förutse 

vilket även bidrar till begreppets komplexitet. En annan infallsvinkel på vad det kan 

innebära handlar om att hur (socialt) hållbart ett samhälle är står i relation till hur väl 

det klarar av att lösa problem (Olsson, 2012, 3). Detta resonemang bygger på att 

problem oundvikligen kommer uppstå, oavsett hur väl ett system fungerar. Givetvis går 

det att etablera riktlinjer för hur arbetet mot social hållbarhet bör ske, men det krävs 

fortfarande hänsyn till den kontext som råder för varje enskild situation (Weingaertner 

och Moberg, 2011, 130). 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan politiska visioner och forskning gällande social 

hållbarhet (Dempsey et al. 2009, 290). Trots de presenterade svårigheterna att 

definiera själva begreppet socialt hållbar stadsutveckling används det både inom EU och 

av Boverket. EU:s policy om socialt hållbar stadsutveckling presenteras enligt “Platser 

där människor vill bo och arbeta, nu och i framtiden” (Dempsey et al. 2009, 294). Vidare 

skrivs det att stadsutvecklingen ska möta invånarnas behov av boenden både idag och i 

framtiden. Den ska även bidra till ett kvalitativt liv, genom att vara säker, välplanerad 

och erbjuda jämlik möjlighet till god service för alla invånare.  

 

 

 

2.1 Social Hållbarhet i en urban kontext  

 

Istället för att anta en konceptuell definition bör man dela upp begreppet i mindre 

teman för att göra det mer hanterbart (Weingaertner och Moberg, 2011, 123). I en 



7 
 

studie av Dempsey et al. (2009) gjordes en sammanställning av tidigare forskning inom 

social hållbarhet i städer vilket resulterade i definitioner av två huvudsakliga koncept; 

social jämlikhet och ett samhälles hållbarhet. Detta kan i sin tur delas in i ännu mindre 

och mer specifika dimensioner av social hållbarhet. 

2.1.1 Social jämlikhet 

Social jämlikhet i en stad är enligt Dempsey et al. en stad som saknar exkludering och 

diskriminering (2009, 292). Det ska inte finnas några hinder för medborgare att delta i 

det ekonomiska, sociala eller politiska sammanhanget. Social jämlikhet i städer mäts 

ofta i tillgänglighet till viktiga funktioner. De viktiga funktionerna är de tjänster som är 

en del av en medborgares vardag, exempelvis skola och utbildning, 

rekreationsområden, olika instanser för hälsa (vårdcentral, träningsanläggningar etc. ), 

mataffärer eller platser för nöjen och aktiviteter. Det optimala avståndet till dessa är 

inte klarlagt, utan endast det vaga uttrycket att de ska finnas lokalt i relation till 

exempelvis sjukhus som endast behöver finnas regionalt. Stadsplaneringen kan 

tillhandahålla dessa tjänster antingen genom att placera dem på strategiska platser där 

många kan utnyttja dem, eller genom att skapa goda kommunikationer som är 

tillgängliga för alla (exempelvis gång och cykelvägar eller kommunaltrafik).  

 

 

2.1.2 Ett samhälles hållbarhet 

Det är svårt att definiera vad som menas med ett samhälle. Begreppet kan syfta både på 

samhället som civilisation eller ett samhälle på en mindre skala. Det sistnämnda är ofta 

relaterat till ordet grannskap och kan vara allt från en liten kvartersgata till en småstad. 

Precis som att hållbarhet är en dynamisk term och kan tolkas på flera sätt kan 

innebörden av ett samhälle variera beroende på hur man använder ordet. Om begreppet 

däremot sätts i en kontext skapas en tydligare bild av vad som menas (Dempsey et al. 

2009, 293).  

 

Ett samhälles hållbarhet är direkt kopplat till hur samhället i sig fungerar och hur väl 

det är etablerat i den större gemenskapen. Interaktion mellan invånarna är en 

grundläggande förutsättning för att uppnå hållbarhet, då många aspekter bygger på 

möten och tillit mellan människor. Invånarna ska dessutom känna en stolthet och 

tillhörighet till området de bor eller verkar i. Vidare är det viktigt med tillgång till 

aktiviteter att engagera sig i, oavsett om det är strukturerat på förhand eller spontant. 

Andra aspekter som lyfts i Dempsey et al. (2009)berör samhällets stabilitet. Ett 

samhälles stabilitet är ett uttryck för dels en stabil migration till och från ett område, 

dels stabilitet med avseende på trygghet och säkerhet. Dempsey et al. summerar dessa 

faktorer i form av fem dimensioner som alla är relaterade till varandra ur ett kollektivt 

http://onlinelibrary.wiley.com.focus.lib.kth.se/doi/10.1002/sd.536/full#sd536-bib-0023
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perspektiv (2009, 294).  

Dessa är: 

 

● Social interaktion 

● Deltagande 

● Stabilitet 

● Tillhörighet 

● Trygghet och säkerhet 

 

 

2.1.3 Social interaktion 

Att människor interagerar med varandra är en fundamental del för människor som art 

och den sociala funktionen. Utan detta vore ett samhälle en grupp separerade individer 

(Dempsey et al., 2009, 294). Dempsey et al. hävdar också att en tät stad gynnar social 

interaktion eftersom att fler bostäder och verksamheter då får plats inom samma 

område, och kan då skapa en större genomströmning av människor på platsen och 

därmed även ökar chansen till interaktion (2009, 295).  

 

Genom interaktionerna skapas sociala nätverk. I dessa nätverk finns det olika typer av 

personer, vissa kan ha stark anknytning medan andra endast är bekanta. Oavsett kan 

båda fylla en lika viktig funktion för individen, men detta måste sättas i förhållande till 

situationen som helhet. Det ska även nämnas att alla förhållanden inte är lika viktiga 

och inte heller bör förväntas vara det. Sociala nätverk utgör en viktig del i det som kallas 

för sociala stödsystem. Det innebär att människor man känner en tillit till kan influera 

andra aspekter i livet som välmående och trygghet (Dempsey et al., 2009, 294). En 

individs välmående behöver inte mätas i fysisk eller psykisk hälsa, utan tar hänsyn till 

helheten och kan vara tillstånd där personen är lycklig, presterar bra i livet eller är allmänt 

framgångsrik. Weingaertner och Moberg framhåller välmående som ett koncept för lyckad 

social hållbarhet (2011, 129).  

 

Interaktioner och sociala nätverk beskrivs som en viktig del av det som kallas för socialt 

kapital. Detta är ett icke-fysiskt fenomen som istället finns i själva nätverket mellan 

människor och avser hur väl relationerna fungerar. Weingaertner och Moberg (2011, 

128) anser att det är kopplat till relationer som består av ömsesidig tillit. Relationerna 

formas av hur olika grupper och organisationer hanterar hur interaktionerna sker 

(normer, uppförandekod, etcetera), både mellan människor och institutioner.   
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2.1.4 Deltagande 

Socialt kapital kan också utgöras av delaktighet i diverse lokala aktiviteter som i sin tur 

skapar sociala nätverk. Hur och med vad deltagandet sker omfattas av ett oerhört stort 

omfång och kan vara allt från att engagera sig politiskt i en demonstration till att vara 

verksam i en sportförening. Denna delaktighet är nära relaterat till den bild människor 

skapar sig av ett samhälle (Dempsey et al. 2009, 295).  Om en person av någon 

anledning inte är särskilt delaktig betyder detta per automatik inte att agerandet 

benämns som socialt ohållbart eftersom människor har olika preferenser.  De kanske 

inte har en vilja att vara delaktig eller söker sig till ett väldigt specifikt intresse som 

endast finns på annan ort. Delaktigheten hos invånarna i ett samhälle står i relation till 

områdets täthet och hur blandat det är rent funktionsmässigt, det vill säga om det är 

stort eller litet utbud av varierande aktiviteter. 

 

 

2.1.5 Stabilitet 

Stabilitet avser i detta fall stabilitet på bostadsmarknaden. Det är viktigt att ett område 

är skapat för att omfatta alla åldrar av de som bor där, för att etablera invånarna 

ordentligt och få dem att vilja bo kvar under en längre period (Dempsey et al. 2009, 

296). En ökad ström av utflyttningar kan vara tecken på ett misslyckande eller en 

obefintlig känsla av samhörighet till det. På samma sätt kan en ökad grad av inflyttning 

vara en indikation på att området är attraktivt och erbjuder många möjligheter att 

engagera sig i aktiviteter. En generellt låg nivå av migration genererar en större 

tillhörighetskänsla och skapar fler sociala nätverk och ytterligare interaktioner. En låg 

nivå är inte en nödvändighet för att ett område ska fungera. Däremot kan en hög andel 

in- och utflyttande på samma gång, öka risken för brister i det sociala samspelet. 
 

 

2.1.6 Tillhörighet 

Det är viktigt att tillhörigheten en person känner till ett område är av positiv natur, 

detta är grundläggande för att platsen ska upplevas som tillfredsställande. Ju starkare 

känslan är, desto starkare blir känslan av samhörigheten till samhället. Tillhörighet 

handlar om människorna som bor där, men också normer och den sociala kulturen som 

råder.  Det kan vara något så enkelt som exempelvis att en fastighet inte sköter om sin 

trädgård medans andra närliggande tomter gör det. Då riskerar detta normbrytande 

beteende att skapa obehag och bidrar till en minskad vilja för interaktion. 
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2.1.7 Säkerhet och trygghet 

Den femte och sista dimensionen av ett samhälles hållbarhet handlar om säkerheten i ett 

område och hur den upplevs. Enligt Dempsey et al. så är detta en grundläggande del för att ett 

samhälle ska upplevas som socialt hållbart, och drar paralleller till Maslow’s behovstrappa 

som är en känd teori inom psykologin (Dempsey et al. 2009, 297). Behovstrappan bygger på 

att vissa mer grundläggande behov måste vara uppfyllda innan andra kan uppnås, och i det 

här fallet att känslan av trygghet och säkerhet måste vara tillfredsställd innan sociala aspekter 

spelar roll. Invånarna måste kunna röra sig och verka fritt utan att behöva leva med 

osäkerheten om att eventuellt bli utsatt för kriminella aktiviteter. Ovårdade kvarter kan ge 

upphov till en minskad känsla för trygghet som i sin tur kan hämma den sociala 

interaktionen. 

 

 

2.2 - Att planera den socialt hållbara staden 

I Boverkets kunskapsöversikt om socialt hållbar stadsutveckling från 2010 fokuserar de 

på hur staden ska planeras, till skillnad från Dempsey (2009) som förklarar socialt 

hållbar stadsutveckling utifrån hur den ska upplevas. Boverket förklarar begreppet 

som: “...både en process och ett tillstånd. Långsiktigt handlar det om processer som 

formar de sociala villkoren för framtida generationer. Som tillstånd handlar det om 

konsekvenserna för det sociala och ekonomiska livet idag” (2010, 21). Det framhålls 

också att socialt hållbar stadsutveckling kännetecknas av att det tar hänsyn till olika 

gruppers intressen, “förutsättningar för människors möten förbättras och att 

jämställdhet mellan kvinnor och män främjas” (Boverket, 2010, 21).  I ett försök att 

strukturera vad socialt hållbar stadsutveckling innebär ger Boverket fem 

återkommande teman i sin rapport. Dessa är helhetssyn, variation, samband, identitet 

samt inflytande och samband (Boverket, 2010, 43). Dessa punkter lyfts fram eftersom 

att de är “i hög grad närvarande i den aktuella diskussionen om socialt hållbar 

stadsutveckling i allmänhet…”.   

 

2.2.1 Helhetssyn  

Ett av de teman som Boverket presenterar tar hänsyn till helheten, och innebär att hela 

staden beaktas i planeringsskedet, istället för att ha separata processer för varje enskilt 

område (Boverket, 2010, 44). Socialt hållbar stadsutveckling kan inte bara fokusera på 

områden som är utsatta utan måste genomsyra hela planeringen av stadsutvecklingen 

för att få önskade resultat. Nybyggnationer av attraktiva bostäder i de delar av staden 

som inte är socialt utsatta kan bidra till att försämra situationen för områden som är 
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det. Gentrifieringen, d.v.s. social statushöjning av ett område, är en del av samma 

process som segregationen. Båda processerna skapar områden utan blandning av 

socioekonomiska grupper.  

 

Boverket (2010) är också tydliga med att enbart stadsplanering inte kan skapa 

integration och en socialt hållbar stad, det är väldigt många fler faktorer som spelar in. 

Däremot kan fysiska byggnader skapa en plattform som gör det enklare att skapa väl 

fungerande sociala system. Diversifierad lägenhetsfördelning, blandade 

upplåtelseformer och goda mötesplatser är alla fysiska planeringsverktyg som gynnar 

de sociala aspekterna av stadsutveckling (Boverket, 2010, 45). 

  

 

2.2.2 Variation  

Boverket (2010) lyfter, precis som Dempsey et al. (2009) gjorde under social 

interaktion (avsnitt 2.1.3), att en stad ska vara tät och med ett diversifierat utbud, det 

vill säga. mycket variation. Detta stöds också av utredningen “Femton hinder för hållbar 

stadsutveckling” de uttrycker det såhär: “Ett ideal för stadsutvecklingen under de 

senaste decennierna har varit visionen om den täta, diversifierade, 

funktionsintegrerade och sammanhållna staden” (Delegationen för hållbara städer, 

2012, 8). Detta översätts ofta till uttrycket “blandstaden”. 

 

När städer planeras ska det finnas variation av funktioner. En blandning av olika typer 

av tjänster, bostäder, mötesplatser, utrymme för rekreation, är ett exempel på hur 

blandstaden kan se ut i praktiken (Bellander, 2005, 5). Även i den fysiska gestaltningen 

av området eftersträvas en variation av byggnationerna (Boverket, 2010, 45). Boverket 

förklarar vidare att när ett område har ett diversifierat utbud av verksamheter uppstår 

fler möten eftersom det finns fler anledningar till att vistas i offentliga miljöer. Om 

platsen är befolkad blir den upplevda tryggheten större. Även att människor möts 

bidrar till detta, eftersom mötena skapar bekantskap (Boverket, 2010, 46). Dessa 

resonemang återfinns i Dempsey et al. (2009) som beskrivits ovan (avsnitt 2.1). 

  

Även bostäderna ska vara varierande, både i storlek och i upplåtelseform. Det som 

eftersträvas är att inom samma område bygga både olika lägenhetsstorlekar, men också 

olika upplåtelseformer (Boverket, 2010, 48). Ett hushålls socioekonomiska status ska 

inte påverka möjligheten att bo i ett område. Detta är ett sätt att minska risken för 

segregation (Bellander, 2005, 5). En medborgare ska ha möjlighet att bo kvar inom 

samma område trots att livssituationen förändras. Detta kan vara önskvärt i syfte att 

motverka utflyttning från en viss plats och på sådant sätt behålla hushållen när dessa 

får mer resurser och pengar. Boendeformer som riktar sig till specifika grupper såsom 
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studenter och pensionärer är också något som anses eftersträvansvärt för att skapa ett 

varierat område (Boverket, 2010, 49).  

 

Sveriges bostadsmarknad har polariserats de senaste åren och som en effekt av detta 

har en ökad segregation skapats i samhället (Claesson et al, 2012, 6). En av faktorerna 

som nämns är att produktionskostnaderna för nya bostäder gör att låginkomsttagare 

inte har råd att varken hyra eller köpa en bostad inom vissa områden. Dessa 

förhållanden bör enligt Claesson et al. (2012, 8) motverkas för att få ett samhälle med 

större sammanhållning och en blandning av grupper. Detta ligger i linje med Boverkets 

hållbarhetsperspektiv om variation och en blandad stad.  

 

 

2.2.3 Samband  

Det tredje temat som enligt Boverket (2010, 52) är centralt vid socialt hållbar 

stadsutveckling är samband. Städer bör byggas så att fysiska samband skapas vilket 

lägger grunden för en socialt sammanhållen stad. Detta går hand i hand med Dempsey et 

al. (2009) resonemang om ett samhälles hållbarhet, där det framhålls att ett samhälles 

hållbarhet är knutet till hur det är etablerat i den större gemenskapen.  

 

Boverket (2010) hävdar att det kan åstadkommas genom att underlätta transporten 

mellan stadsdelarna, vilket även ökar möjligheterna för interaktioner och möten mellan 

människor. För att skapa incitament för rörelse mellan områdena kan arbetsplatser, 

skolor och andra funktioner placeras på ett sätt som uppmuntrar gränsöverskridande 

resor. En förutsättning för att detta ska fungera är en väl fungerande kollektivtrafik som 

har hög turtäthet och goda förbindelser till andra transportmedel (Boverket, 2010, 54). 

Dempsey et al. (2009) framhåller att social jämlikhet uppnås när det saknas bland annat 

ekonomiska hinder för deltagande. Kollektivtrafik borde minska en eventuellt 

ekonomisk barriär för resande. 

 

Kommunen bör enligt Boverket uppfylla tre funktioner för att skapa samband (2010, 

56). De ska skapa, det vill säga bedriva verksamheter som bibliotek, parker, lekplatser. 

De ska möjliggöra, att skapa möjligheter och ge aktörer en anledning att etablera sig i 

området med caféer, butiker eller andra funktioner. Slutligen ska de tillåta, med detta 

avses att främja spontana möten och aktiviteter genom badplatser, uteserveringar och 

så vidare. Ett vanligt problem som vanligen finns är att mötesplatser ofta är centralt 

placerade och inte lika frekvent förekommande i yttre regioner. 
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2.2.4 Identitet  

Identitet är mycket lik Dempseys et al. (2009) tillhörighet, att invånarna i ett 

bostadsområde ska kännas sig stolta över att bo där. Det kan också handla om vilken 

uppfattning och bild omvärlden har av stadsdelen. Områdets identitet ska öka 

självkänslan hos de boende (Boverket, 2010, 57). En förutsättning för att en fysisk 

upprustning ska få effekt innebär att även identiteten för området förbättras, de boende 

ska kunna känna sig stolta över det nya som växer fram. Det är även viktigt att ur 

marknadsföringssyfte lyfta fram upprustningen för utomstående och på sådant sätt 

locka nya personer att flytta in när de blir medvetna om att situationen har blivit bättre.  

 

Att använda och utveckla lokala kompetenser när olika projekt genomförs anser 

Boverket vara en bra metod för att skapa identitet (2010, 59). Genom att de boende får 

vara med och påverka resultatet får de en starkare anknytning till platsen och kan 

känna stolthet över sitt deltagande, och på så sätt höja identiteten och självkänslan. På 

detta sätt kan även samhällets humankapital utökas, det vill säga individens samlade 

kunskaper och kompetenser. Även Weingaertner och Moberg (2011, 128) poängterar 

att humankapital är ett grundläggande koncept för att social hållbarhet ska fungera. 

 

Omgivningen och den byggda miljön kan vara ett sätt för tillhörigheten att uppenbara 

sig. Olika slags landmärken som är unika för platsen kan vara ett sätt att identifiera sig 

med och känna stolthet över. Även den upplevda kvalitén på ett område spelar roll, är 

det städat, snyggt och strukturerat upplevs det som säkert (Dempsey et al. 2009, 297). 

Ett område kan planeras så att det upplevs säkert, genom exempelvis att fönster är 

placerade mot gator och torg, vilket ger en slags naturlig övervakning. På samma sätt kan 

byggnader bidra till motsatt effekt om de är i dåligt skick, exempelvis ett trasigt fönster som 

ingen till synes bryr sig om.Ovårdade kvarter kan ge upphov till en minskad känsla för 

trygghet som i sin tur kan hämma den sociala interaktionen. 

 

  

2.2.5 Inflytande och samverkan  

Temat inflytande och samverkan handlar om att boende i området ska vara delaktiga i 

förändringsprocesser. Vid förnyelser och förändring av platsen är det viktigt att beakta 

invånarnas åsikter och ta till vara på deras kunskap om vad som fungerar väl respektive 

behöver förbättras (Boverket, 2010, 61). Det har visat sig att områden där det finns en 

medborgardialog har positiva effekter på förvaltningskostnader.  

  

I ett exempel belyser Boverket specifikt ett projekt vars avsikt var att rusta upp och 
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förbättra ett område. Projektledaren poängterade att den faktiska upprustningen kom 

från det sociala arbetet omkring, och syftade på delaktigheten och inflytandet som kom 

från invånarna (Boverket, 2010, 62) Vid medborgardeltagande är det viktigt att syftet 

och målet med dialogen är tydlig och att detta förmedlas på ett sådant sätt att det nås ut 

till alla (Boverket, 2010, 63). Det går inte att förutsätta att alla tar fram informationen 

kring detta på egen hand, utan ansvariga måste här möta invånarna på deras nivå. 

Medborgarinflytande bör dessutom inte vara begränsat till endast hyresgäster, utan då 

det är fler än bara de boende som ska verka i området måste även samverkan mellan 

instanserna fungera och ha ett inflytande. 

 

 

 

2.3 Sammanfattning: Begreppsdefinitioner av Socialt hållbar 

stadsutveckling 

 

Social hållbarhet handlar om mer än att bara uppfylla kriterier. Det är inte realistiskt att 

saker och ting automatiskt är socialt hållbara bara för att man gjort på ett visst sätt. 

Helheten måste betraktas, vilken kontext som råder i situationen. Det som fungerar i en 

situation kan bli katastrof i en annan. Samhället och staden måste vara dynamisk, 

ständigt beredd på att förändras för att kunna tackla problem och utmaningar som 

uppstår.  

 

Det finns många olika infallsvinklar och sätt att definiera socialt hållbar stadsutveckling 

och dess innebörd. Dempsey et al. (2009) fokuserar i sin litteratursammanställning på 

hur den socialt hållbara staden ska se ut och förklarar på detta sätt vad socialt hållbar 

stadsutveckling kan innebära. Boverkets (2010) sammanställning lägger större vikt på 

hur det ska planeras för att skapa goda förutsättningar för en socialt hållbar stad. Inget 

av det som återfinns i den ena litteraturen motsäger något som finns i den andra. 

Däremot finns flera likheter. Tillhörighet och identitet framhåller båda vikten av att 

boende ska känna stolta över området (Boverket. 2010, 57: Dempsey et al. 2009, 296). 

Social interaktion lyfts fram som avgörande för att skapa socialt kapital och sociala 

nätverk av Dempsey et al. (2009, 294). Boverkets tema om samband lyfter hur det kan 

byggas för att skapa sådana interaktioner, exempelvis lyfter de att aktiviteter som 

bibliotek, lekplatser och parker är katalysatorer för interaktion (2010, 56).  
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3. Temporäritet i stadsplanering 

Traditionellt sett har stadsplanering handlat om långsiktiga lösningar, vilket enligt 

Nilsson har gjort att stadsplanerare har svårt att använda sig av temporära lösningar 

(personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). En alternativ ansats till stadsplaneringen har 

vuxit fram, där temporära inslag blivit vanligare hävdar Peter Bishop och Lesley William 

i sin bok “The Temporary City” (2012). De menar att forskningsområdet om temporära 

bostäder och temporära inslag i staden är nytt och outforskat vilket innebär att det inte 

finns allt för mycket litteratur inom ämnet.  

 

 

3.1 Den temporära staden 

 

Boken som Bishop och Williams beskriver är, enligt dem själva, inte en utveckling av 

forskningen på området eller en manual. De försöker istället reflektera kring 

temporäritet i stadsplanering och hur trenderna kring det har sett ut. Stadsplanerare, 

arkitekter, byggherrar och politiker har i allt större utsträckning börjat uppskatta 

temporära lösningar i staden (Bishop och Williams, 2012, 2). Detta ger stadsutvecklare 

ytterligare ett verktyg att använda sig av.   

 

Det senaste årtiondet har tomrum i städer runtom i världen, fyllts av en rad olika 

temporära installationer såsom affärer, barer, restauranger, gallerier och temporära 

bostäder (Harris och Nowicki, 2015). Temporära installationer “verkar” gynna 

uppfinningsrikedomen, delaktigheten och gemenskapen i staden eller området. Dock 

redogör de inte för hur detta går till. Däremot tas delaktighet upp av Bishop och 

Williams som menar att det är vanligt att temporära installationer uppstår när 

människor förs samman och deltar i det lokala samhället (2012, s.141). De vågar dock 

inte dra slutsatsen att det är på grund av just de temporära installationerna. Colomb 

hävdar att för Berlin har användandet av temporära bebyggelser identifierats som 

viktig del av dess image som en “kreativ stad”, vilket kan ses som tecken på att det 

gynnat uppfinningsrikedomen (2012,1). 

 

Markägare och byggherrar uppskattar temporär användning eftersom det marknadsför 

platsen, skapar nya intäkter och dessutom hjälper till att skapa en dialog med med 

området (Lepeska, 2012). Positiv temporär användning skapar konstruktiva dialoger 

mellan de ansvariga och grannskapet, något som minskar eventuella risker och 

missnöjen hos befolkningen vid planeringen av det långsiktiga projektet.  
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3.2 Temporära Bostäder  

Enligt sammanställningen som presenterades under avsnitt 1.2, är det tydligt att det 

behövs nya bostäder i Sverige, framförallt på kort sikt. Temporära bostäder är en 

tänkbar tillfällig lösning för detta problem, något som Boverket i början av 2015 

diskuterade internt (Micael Nilsson, personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). Även om 

temporära bostäder inte har fått något genomslag inom bostadsbranschen än finns det 

en del planer på att implementera dessa i någon form vid nybyggnationer, som 

exempelvis Frihamnen i Göteborg. Huruvida de temporära bostäderna är socialt 

hållbara eller inte måste man först finna svaret på vad som egentligen menas med 

begreppet.  

  

En temporär bostad är en byggnad som har fått ett tillfälligt bygglov för just detta 

ändamål, att bo. Detta regleras i plan- och bygglagen, och beskrivs som: “För nybyggnad 

för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning 

enligt 30–32 a §§. Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte 

överstiga femton år. “ (PBL 2010:900, 9 kap. 33 a §). En temporär bostad kan utgöras av 

vilken typ av byggnad som helst, så länge det blir beviljat det tillfälliga bygglovet. 

Exempelvis kan det vara lokaler som inte används eller husmoduler (Micael Nilsson, 

personlig kommunikation, 5:e maj, 2017).  

  

Enligt Nilsson (personlig kommunikation, 5:e maj, 2017) är det tänkbart att temporära 

bostäder kan utgöra en del i en kortsiktig lösning för att lösa bostadsproblemet som 

finns i stora delar av Sverige. Exempelvis om det kommer många nyanlända på kort tid 

till en kommun behövs det åtgärder som går snabbt att sätta in. Kommunen är då enligt 

lag skyldig att ordna boende (Prop. 2015:16:54). Det kan enligt Nilsson vara motiverat 

att snabbt få fram boende, istället för att nyanlända bor på hotell, vandrarhem eller 

dylikt (personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). Han menar att en temporär bostad 

innebär en mer stabil tillvaro än att exempelvis bo sju personer i en tvårumslägenhet 

eller att behöva flytta runt från natt till natt. Temporära bostäder kan även vara aktuellt 

på platser där det finns ett stort behov av studentbostäder. Nilsson hävdar även att om 

man sätter detta i perspektiv och jämför med alternativen som exempelvis kan vara att 

man hamnar på den svarta marknaden, riskerar att bli lurad eller bo i tredje/fjärde 

hand, är det tryggare med temporära boenden (personlig kommunikation, 5:e maj, 

2017).  
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4. Fallstudie: Temporära bostäder i Frihamnen  
 

Vi har utfört en fallstudie för att öka förståelsen för hur temporära bostäder kan 

relateras till socialt hållbar stadsutveckling. Fallstudien har undersökt de temporära 

bostäderna som ska ligga i Frihamnen i centrala Göteborg (se karta 1).  

  

  
Karta 1: Frihamnens placering i Göteborg.       Bildkälla: OpenStreetMap  

  

 

4.1 Älvstaden  

Vision Älvstaden är Göteborg Stads utvecklingsstategi av stadskärnan de kommande 

decennierna. Älvstaden är ett av nordens största stadsutvecklingsprojekt och är 

framtaget i en omfattande dialog med invånare och relevanta andra aktörer (Älvstaden 

u.å.a). Över 2 800 idéer från diverse instanser har inkommit och resulterat i 

stadsplanen. Platsen omfattar de centrala delarna av Göteborg och båda sidorna av Göta 

älv. Byggnadsytan omfattar 5 000 000 kvm på båda sidorna om älven och stadskärnan 

kommer att växa till dess dubbla storlek, då man satt upp det långsiktiga målet att det 

ska bli 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Projektet drivs av företaget 

Älvstranden Utveckling AB, som är ett kommunalt bolag med uppgift att verkställa 
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Vision Älvstaden (Älvstranden Utveckling AB 2013). 

4.2 Den temporära stadsdelen  

Frihamnen är ett av de områdena som omfattas av projektet. Det ska byggas 15 000 nya 

bostäder och lika många arbetsplatser ska skapas (Älvstaden u.å.b). All denna nya 

bebyggelse är tänkt stå klar till 2040. I väntan på att på byggstarten av den permanenta 

byggnationen kommer det upprättas temporära bostäder med tillfälliga bygglov, som 

gäller i maximalt 15 år. Bostäderna är en del av projektet Älvstaden och kommer att 

tilldelas tre olika kategorier; studenter, företagsbostäder och för att täcka kommunens 

temporära behov. Vad som mer specifikt menas med den sistnämnda kategorin är 

oklart. 

 

4.2.1 Genomförande  

Området där dessa temporära bostäder ska bygga arrenderas ut av företaget 

Älvstranden Utveckling AB till tre företag; Brofred Bygg och Entreprenad AB, 

Tempohousing Scandinavia A/S samt Udvikling Danmark A/S. Arrendet uppgår till 70 

miljoner kronor vilket motsvarar det belopp som Älvstranden Utveckling AB har 

investerat i infrastrukturlösningar (Älvstaden u.å.b). Området med bostäder ska knytas 

ihop med Jubileumsparken som byggs för att fira Göteborgs 400-årsdag och den 

planeras stå klar år 2021. Parken kommer att finnas kvar när den permanenta 

bebyggelsen är färdigställd och är tänkt att behålla sin funktion som mötesplats. Trots 

att detta är en temporär installation som först byggs, skapas ett grönområde i direkt 

anslutning till bostäderna och ska fungera som aktivitets och utflyktsplats för invånarna 

i staden.  

  

4.2.2 Bostäderna  

Exakt hur uppdelningen ser ut mellan de tre boendegrupper har fortfarande inte 

fastställts, men ett preliminärt besked från Älvstranden Utveckling AB är att ungefär 

hälften fördelas till studenter och den andra halvan går dit behovet är som störst 

(Älvstaden u.å.b). Bostäderna i sig kommer att bestå modulhus i form av låga trähus på 

land och flytande containrar på vattnet, staplade på varandra. Lägenheterna kommer att 

vara små, på land ned till 17 kvadratmeter (Klingberg, 2017). Det kommer även att 

finnas “bokaler”, det vill säga lokaler för verksamhet kombinerat med boende. Av de 

bostäder som ligger på vattnet kommer bottenmodulen vara på 30 kvadratmeter, 

ovanpå denna staplas sedan tre bostäder om 20 kvadratmeter vardera. Allra högst upp 

planeras takterrasser där det blir möjligt att gå mellan de flytande strukturerna med 

hjälp av broar. 



19 
 

  

4.2.3 Anledningar till de temporära bostäderna  

Den främsta anledningen till varför det ska etableras temporära boenden är att det 

behövs bostäder den närmsta tiden. Göteborgs fastighetskontor uppskattar att det 

nuvarande underskottet ligger någonstans mellan 7000 och 20 000 bostäder 

(Klingberg, 2017). Därtill ska det poängteras att Göteborgs befolkningstillväxten 2016 

översteg nyproduktionen av bostäder, och i Göteborgs FA-region behövs cirka 57 000 

nya bostäder fram till 2025 (Lidholm, 2015).  

 

Enligt Älvstranden Utveckling AB finns det även flera andra fördelar med att bygga just 

temporära bostäder på denna plats. Det är en del av en strategi som verkar för effektiv 

markanvändning och är en arena för att testa olika lösningar inom stadsutvecklingen 

(Älvstaden u.å.b). Dessutom kommer den första etappen att gynnas av att ha bättre 

underlag för service och handel. Projektet ska även bidra till att skapa förutsättningarna 

för att integration och skapa dynamik i området. Genom att börja etablera stadsdelen 

redan nu kan man ta tillvara på det som växt fram under den temporära tiden, istället 

för att börja när den permanenta bebyggelsen finns på plats (Klingberg, 2017). 

 

I Vision Älvstads-dokumentet beskrivs det hur projektet har fokus på ett socialt blandat 

boende (Älvstaden, 2012, 14). Detta ska främjas genom att variera bostäderna med 

avseende på upplåtelseform och storleken. Även mer ovanliga former är tänkbara som 

exempelvis kollektivhus eller gemensamhetsboende. Genom att skapa ett socialt 

blandat boende bidrar det till att näringslivet gynnas och att fler möjligheter till arbete 

skapas. Den testarena som temporäriteten bidrar med tros kunna gynna och påskynda 

utvecklingen av social hållbarhet i staden. 

 

4.2.3 Kritik och diskussion 

Det har riktats kritik mot att de temporära bostäderna i Frihamnen är för små. Detta 

bidrar till att ytterligare öka klyftan mellan de som bor rymligt och de som är 

trångbodda (Klingberg, 2017). Det finns trender som tyder på att skillnaden i klyftorna 

växer. Under debatten kring området har det även lyfts exempel från tidigare svenska 

temporära bostadsprojekt efter andra världskriget. Kritiken mot dessa vara ett de 

temporära bostäderna hade låg standard och att de fortfarande var i bruk långt efter sin 

användningsperiod. Adresserna som dessa låg på pekades ut som annorlunda och 

främmande. 
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Den ordinarie tidsplanen var att 1000 bostäder skulle stå klara till sommaren 2016. I 

mars 2017 saknades det fortfarande ett bygglov, och byggandet hade inte kommit igång 

än (Göteborgs-Posten, 2017). En av anledningarna till det försenade bygglovet uppges 

vara komplexiteten i bygglovshanteringen. Bland annat har tillgänglighet och buller 

krävt extra utredningar. Tidigare var det tänkt att studenter, företag, och nyanlända 

skulle tilldelas en tredjedel var, men på grund av förseningarna och skenande kostnader 

kring projektet har kommunen valt att inte hyra några av de temporära bostäderna till 

förmån för att de nyanlända skulle bo där.  

 

Enligt Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs Stad, är temporära bostäder inte 

aktuellt för att lösa boende till nyanlända (Klingberg, 2017). Anledningarna uppges vara 

flera, bland annat att det inte går särskilt snabbt att få fram dem och att de inte är 

tillräckligt billiga. Öbo säger också att det är bättre att nyanlända sprids ut över staden 

ur ett integrationsperspektiv. Nilsson däremot framhåller att Frihamnen är ett bra 

exempel för hur man kan öka integrationen (personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). 

Det han syftar på är att områdets centrala placering underlättar för människors 

rörelsemönster, speciellt när de bor på en plats med stor tillgänglighet och kan lättare 

bekanta sig med en större del av staden. Visserligen är bostäderna inte öronmärkta för 

nyanlända längre, men detta kan mycket väl bli aktuellt ändå via den andel av 

bostäderna som är avsedda för kommunens behov.  
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5. Analys av temporära bostäder i förhållande till 

socialt hållbar stadsutveckling  

Socialt hållbar stadsutveckling handlar om hur social hållbarhet ska uppnås med fysisk 

planering. Det är inte realistiskt att temporära bostäder och enskilda projekt ska kunna 

uppnå detta. Därför anses ett verktyg vara något som kan bidra till helheten genom att 

uppfylla en eller flera dimensioner av social hållbarhet. Litteratursökning efter 

forskning kring temporära bostäder och vilken funktion de fyller inom stadsplanering 

har inte givit något resultat. Däremot har det identifierats av Peter Bishop och Lesley 

Williams att temporära installationer är en trend inom stadsplanering (2012). Lepeska 

fyller i att det dessutom är en uppskattad del av stadsplaneringsprocessen vilket är 

positivt eftersom att det ger stadsplanerare och andra aktörer inom området ytterligare 

ett verktyg att använda.  

 

 

5.1 Temporäritet och dimensioner av social hållbarhet 
 

Hur står sig då detta nya och uppskattade verktyg i förhållande till socialt hållbar 

stadsplanering? Några begrepp som det ska gynna är uppfinningsrikedom, delaktighet 

och gemenskap (Harris och Nowicki, 2015). Begreppet delaktighet används frekvent i 

litteraturen kring socialt hållbar stadsutveckling, dock på två olika sätt. Dempsey et al. 

(2009) menar att det är viktigt för sociala stödsystem och socialt kapital medan 

Boverket (2010), inom temat inflytande och samband, lyfter att det är viktigt med 

delaktiga medborgare när man planerar staden. På liknande sätt framställs 

delaktigheten på två olika sätt i litteraturen om temporära inslag i staden. Bishop och 

Williams menar att temporära installationer ofta är ett resultat av delaktighet i 

samhället, vilket förstås som delaktighet i aktiviteter (2012). Lepeska hävdar att 

temporära installationer gynnar delaktigheten i stadsplaneringen, vilket i sin tur 

minskar risker som kan uppstå när de permanenta planerna ska genomföras (2012).  

 

Uppfinningsrikedomen eller kreativitet ska också gynnas, eftersom det bidrar till 

“platser där människor vill bo och arbeta, nu och i framtiden”. I exemplet med Berlin där 

det bidragit till att göra Berlin till en “kreativ stad”, kan det även bidragit till att boende 

känner tillhörighet med sitt område Dempsey et al. (2009) och gynnat Boverkets (2010) 
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tema identitet. Dimensionen tillhörighet (Dempsey et al., 2009) och temat identitet 

(Boverket, 2010) är snarlika och handlar om att medborgaren associerar positiva 

tankar med området. Det är troligt att även en stadsdel skulle kunna skapa en identitet 

kring kreativitet som Berlin har gjort. Vilken identitet området med de temporära 

bostäderna i Frihamnen är tänkt att få är oklart. Det kan konstateras att i alla fall 

arkitekturen är kreativ, flytande containrar är inte vanligt i Sverige. Det är dock oklart 

om det är positivt eller negativt för de boende att bo i flytande containrar. 

 

 

 

5.2 Temporäritet i Frihamnen 
 

För att få klarhet i hur temporära bostäder förhåller sig till socialt hållbar 

stadsutveckling appliceras det på fallstudien av Frihamnen. Det går att göra flera 

kopplingar mellan flera av de begrepp som återfinns i litteraturen kring socialt hållbar 

stadsutvecklingen och Frihamnen. Det ska vara en del av Göteborg stads satsning mot 

en hållbarare stad (Älvstaden, 2012). Enligt Älvstaden behövs bostäder så snabbt som 

möjligt, något som uppges vara en av anledningarna till att de använder temporära 

bostäder (u.å.b). Det ska även verka för effektiv markanvändning, testa stadsutveckling 

och skapa underlag till olika verksamheter som flyttar in i närheten. Allt detta tyder på 

att man har haft en helhetssyn vid planeringsstadiet, något som identifierats som en av 

aspekterna i socialt hållbar stadsplanering. 

 

Frihamnen har en plats för aktiviteter skapats i anslutning till bostäderna, 

Jubileumsparken. Enligt Älvstaden ska det fungera som en mötesplats och 

aktivitetsplats (u.å.b). Det är svårt att dra några större slutsatser av detta än att just i 

detta fall har planerarna försökt gynna delaktighet i aktiviteter. Delaktighet i 

stadsutvecklingen borde vara enkelt att uppnå vid byggnation av temporära bostäder 

då man har boende att tillfråga. Älvstaden hävdar att projektet med temporära bostäder 

ska testa stadsutveckling (u.å.b). Det framgår dock inte hur testandet utvärderas, men 

det anses troligt att de boende är med och utvärderar eftersom att hela projektet 

Älvstaden har planerats med en omfattande medborgardialog.  

 

Att testa stadsutveckling borde, förutom kunna skapa delaktighet i stadsutvecklingen, 

bidra det till att skapa “platser där människor vill bo och arbeta, nu och i framtiden”. En 

stad där man har testat och utvärderat blir bättre (Lepeska, 2012). Den effektivare 

markanvändning som uppges vara till fördel enligt Älvstaden är dock svår att koppla till 

det övergripande målet med social hållbarhet (u.å.b). Däremot går det att koppla till de 
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andra två dimensioner av hållbarhet, ekonomiskt och miljömässig. Detta är dock inte 

rapportens syfte att undersöka. 

 

Älvstaden hävdar även att det ska skapa underlag till olika verksamheter som flyttar in i 

närheten (u.å.b). Det gynnar temat variation och verkar även för social jämlikhet. Enligt 

Dempsey et al. ska utbud av verksamheter minska exkludering och diskriminering 

(2009). Boverket menar att ett varierat utbud av verksamheter skapa fler möten 

(2010). Möten i sin tur skapar socialt kapital vilket är grundläggande för en socialt 

hållbar stad (Dempsey et al.). Eftersom permanenta bostäder också skapar underlag för 

verksamheter blir frågan hur mycket mer underlag som skapas genom att upprätta 

temporära bostäder redan nu, cirka 15–20 år innan projektets genomförande? 

 

Projektet med de temporära bostäderna i Frihamnen har sedan denna rapport 

påbörjades förändrats, tanken från början var att bostäderna skulle vara öronmärkta 

för nyanlända, studenter och företag. På grund av förseningar och stigande kostnader 

har kommunen valt att inte använda dessa bostäder för nyanlända (Klingberg, 2017). 

Nilsson hävdar att en fördel med temporära bostäder är att de är snabba att mobilisera 

(personlig kommunikation, 5:e maj, 2017) Det kan konstateras att fördelarna med 

temporära bostäder och dess möjlighet till att skapa positiva inslag i stadsplaneringen 

har minskat på grund av förseningarna. Dessa förseningar tyder på att snabb 

mobilisering inte alltid är fallet. Det är just detta som regeringen hoppas kunna 

motverka genom sin nya proposition, som ska underlätta bygglovet vid upprättandet av 

temporära bostäder (Prop. 2017:17:137).  

 

Dessutom lyfter Nilsson att de är användbara när det gäller just flyktingar och 

studenter, men som det ser ut nu kommer de endast gruppen studenter få tillgång till 

dessa bostäder (personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). Detta är dock en ovisshet, 

och helt beroende på hur kommunen väljer att använda sin reserverade andel. 

Studenterna kommer att bidra till en ökad variation av olika grupper som bor i 

Älvstaden. Det skapar även en variation av upplåtelseformer; små lägenheter, 

studentboende och bokaler. Detta bidrar till Boverkets (2010) tema variation. 

 

Projektet med de temporära bostäder i Frihamnen har haft motgångar som kan 

urvattnat en del av den sociala hållbarheten. När tidsplanen sprack och kommunen inte 

tänker använda dessa som bostäder till nyanlända försvann några av de fördelar som 

Nilsson lyfte fram (personlig kommunikation, 5:e maj, 2017). Däremot finns det en 

tydlig koppling till temat variation och social interaktion. Det gynnar ett diversifierat 

utbud av verksamheter i området och skapar även variation av upplåtelseformer. 
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Frågan som dock måste ställas är, hade inte permanenta bostäder också gynnat dessa 

teman? 

 

Det är svårt att utifrån tillgänglig information att avgöra exakt hur de temporära 

bostäderna ska bidra till Göteborg Stads satsning mot en hållbarare stad. Detta hade 

eventuellt kunnat klargöras om en intervju med Älvstranden Utveckling AB genomförts, 

tyvärr saknades intresse från deras sida att genomföra detta. Exmpelvis hur de 

resonerar kring de olika teman/dimensioner som litteraturen tar upp hade varit mycket 

givande för rapporten att ta del av. Även hur utvärderingen av de temporära bostäderna 

ska ske hade möjligen kunnat besvaras. Det finns många dimensioner av social 

hållbarhet, exempelvis trygghet, stabilitet, som inte går att besvara hur väl de fungerade 

förrän efter fasen med temporära bostäder har genomförts. Dessa utgör minst en lika 

viktig del som de övriga aspekterna, och bör därför inte trivialiseras.  

 

Är då temporära bostäder ett verktyg som kan användas för att skapa socialt hållbar 

stadsutveckling? Kan det bidra till att uppfylla något/några av dimensionerna av social 

hållbarhet? Tidigare forskning på om temporära bostäder och om dessa är socialt 

hållbara fanns inte att tillgå. Istället användes litteratur på temporära inslag i staden. 

Dessa temporära inslag i staden har tydliga fördelar som korresponderar med 

litteraturen kring socialt hållbar stadsutveckling. Delaktigheten i 

stadsbyggnadsprocessen är den mest uppenbara kopplingen, men är inget unikt för 

temporära bostäder. Däremot bör områden inkludera variation av verksamheter och 

funktioner, och då bör bostäder vara en given del av detta. 
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6. Slutsatser 
 

Temporäritet i långsiktig stadsplanering är ett relativt nytt fenomen. Temporära 

bostäder i sig bidrar inte till något unikt jämfört med permanenta byggnader, med 

avseende på exempelvis blandning av socioekonomiska grupper. Däremot bör bostäder 

vara en del av ett temporärt område för att gynna variation av verksamheter, något som 

kan bidra till social interaktion mellan invånarna. På så sätt kan temporära bostäder 

bidra till socialt hållbar stadsplanering. En av temporära installationers främsta fördelar 

är att det verkar som en testarena.  Vad som fungerar bra respektive mindre bra 

klarläggs på så sätt i ett tidigt skede och underlättar för eventuella åtgärder. Om dessa 

tas fram i samråd med medborgarna och de som verkar i området kan detta bidra till 

social hållbarhet. Ett område som etableras i ett tidigt skede kan växa fram på ett mer 

naturligt sätt. 

 

Då det finns stora kunskapsluckor inom ämnet uppmuntras vidare forskning för att ge 

bättre klarhet i hur temporära bostäder förhåller sig till socialt hållbar stadsutveckling.  

Att utvärdera hur det fungerar i Frihamnen och vilka värden som skapades av dessa 

temporära bostäder är en viktig del för att utgöra hur den sociala hållbarheten 

påverkas. Slutligen bör det nämnas att social hållbarhet är ett komplext ämne och 

kräver noggranna analyser i tillämpningen. Många instanser tolkar och använder 

begreppet olika, vilket gör generella slutsatser svåra att ställa. Därför blir det extra 

viktigt att titta på exempel från verkligheten på vad som fungerar. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1. Frågeguide till intervju med Boverket 

 

Vem är du och vad har du för roll på Boverket?   

  

Vad är en temporär bostad enligt Boverket?  

  

Vad anser ni om temporära bostäder?   

  

Har ni undersökt att göra det på stor skala exempelvis bygga stadsdelar respektive 

kvarter som är tillfälliga?  

  

Hur tror ni att temporära bostäder påverkar byggnationens planering?  

  

Hur tror ni temporära bostäder påverkar bostadsmarknadens rörlighet?  

  

I Frihamnen i Göteborg har man tagit fram en plan om 15 000 nya bostäder till 2040, 

men man ska börja utnyttja marken där redan idag genom att upprätta temporära 

bostäder. Vad är er syn på detta projekt?  

  

Frågor till mig? Något du vill tillägga eller utveckla?  

  

  

  


