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Abstract

The Swedish planning and construction market have been investing more in
developing sustainable cities, that is, more sustainable urban development.
Sustainability has historically been divided into three different parts: economical,
environmental and social aspects. Today, there is no generally accepted definition of
the concept of social sustainability and therefore the concept needs to be further
explored. There is also a legal justice aspect in creating clarity of the concept, in
order to reduce the risks that there will be disputes about what the agreements
entail. With the ambiguity around the concept, information asymmetry can arise
between municipalities and the property developers, and between the property
developers. In the context of municipal land allocations, clarity is needed for the
parties to be able to work together towards the common goal – sustainable urban
development.
The overall purpose of this study is to clarify to municipalities and property
developers how they can contribute to social sustainability in urban development,
through fair land allocation competitions. The aim of this study is to, through
analysis of land allocation competitions, describe how municipalities express and use
the concept of social sustainability, as well as describe how they make selections and
assesses entries in land allocation competitions in urban development projects.
The study was carried out with a descriptive method with three different
approaches: documentary review, in-depth semi-structured interview and text
interviews with municipalities. The urban development projects examined were
Skeppsbron in Gothenburg, Kolkajen part 2 in Stockholm, Nya gatan in Nacka and
Vallastaden in Linköping.
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The result of this study indicates that no significant efforts have been made to clarify
the concept social sustainability in urban development projects, even in the
investigated municipalities that have made expressed attempts to achieve socially
sustainable development projects. Instead, the municipalities work with unique
conditions and solutions in each of their projects. They have no uniform
management or definition of the concept social sustainability in urban development.
One conclusion that can be drawn is also that clearly designed models that are
dynamic and leave room for innovation and creativity would probably ease the
management and incorporation of sustainability in the municipalities. These
proposed models would enable the municipalities to host clear, fair and transparent
land allocation competitions where property developers can compete within the
same conditions.
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clarity, justice, selection criteria

ii

Acknowledgement

This thesis is the final chapter before graduation from five- and two-years respective
studies at KTH Royal Institute of Technology. The thesis was written during the
spring semester of 2019 in Stockholm and covers 30 higher education credits. The
degree project resulted in a Master of Science in Civil Engineering and Urban
Management for Emelie Ingelmark, and a Master of Science in Real Estate and
Construction Management for Susanna Nettelbladt.
We would like to thank our supervisors Eva Liedholm Johnson at KTH, and to Jan
Hessel and Sandra Henze at WSP Sverige AB. Your support has guided us through
the jungle that a degree project can show to be.
We would also like to thank all the respondents who have taken the time to answer
our questions, and thus contributed with important material for the thesis.
Thank you to our families and friends for the support. A special thank you to Anders
and Ulrica Ingelmark that has given helpful advice and feedback.

Stockholm, 4th of June 2019
Emelie Ingelmark & Susanna Nettelbladt

iii

Examensarbete
Titel
Författare
Institution
TRITA nummer
Handledare
Nyckelord

Social hållbarhet i markanvisningstävlingar – Urval, tydlighet
och rättvisa
Emelie Ingelmark & Susanna Nettelbladt
Fastigheter och byggande
TRITA-ABE-MBT-19147
Eva Liedholm Johnson
Social hållbarhet, stadsutveckling, markanvisningstävling,
tydlighet, rättvisa, urvalskriterier

Sammanfattning

I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer, det vill säga mer hållbar
stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika delar: ekonomi, miljö
och sociala aspekter. Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet
social hållbarhet och därför behöver det utforskas. Det finns också en juridisk
rättviseaspekt i att skapa klarhet i begreppet, för att minska risken för att det i senare
skeden ska råda tvist om vad avtalen innebär. I och med oklarheten runt begreppet
kan det uppstå informationsasymmetri dels mellan kommunerna och byggherrarna
dels mellan byggherrarna. I sammanhanget markanvisningar behövs tydlighet för att
parterna tillsammans ska kunna sträva mot det gemensamma målet – hållbar
stadsutveckling.
Det övergripande syftet med denna studie är att tydliggöra för kommun och
byggherre hur de genom rättvisa markanvisningstävlingar kan bidra till social
hållbarhet i stadsutveckling. Målet är att, genom analys av markanvisningstävlingar,
redogöra för hur kommuner uttryckt och använt begreppet social hållbarhet samt
hur urval av inkomna bidrag i markanvisningstävlingar inom stadsutvecklingsprojekt
har gjorts.
Denna studie utfördes med deskriptiv metod med tre olika tillvägagångssätt:
dokumentgranskning av handlingar, djupdykande semistrukturerad intervju samt
textintervjuer med kommuner. Stadsutvecklingsprojekten som undersöktes var
Skeppsbron i Göteborg, Kolkajen del 2 i Stockholm, Nya gatan i Nacka och
Vallastaden i Linköping.
Resultatet från denna studie tyder på att inga betydande insatser har gjorts för att
tydliggöra vad begreppet innebär, även i de undersökta kommunerna som gjort
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tydliga satsningar på social hållbarhet. Istället arbetar kommunerna idag med unika
lösningar för varje projekt. De har ingen enhetlig hantering eller definition av
begreppet social hållbarhet i stadsutveckling. En slutsats som kan dras är att tydligt
utformade modeller som är flexibla och lämnar utrymme för innovation och
kreativitet skulle troligtvis underlätta kommunernas arbete. Modellerna skulle
möjliggöra för kommunerna att hålla tydliga, rättvisa och transparenta
markanvisningstävlingar där byggherrar tävlar under samma förutsättningar.
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Förtydligande av begrepp
Markanvisning

“Ett avtal mellan en kommun och en byggherre
som ger byggherren ensamrätt att under en
begränsad tid och under givna villkor förhandla
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av
ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggande”. Från Plan- och bygglag
(2010:900) 1 kap. 4 §.

Markanvisningspolicy

Synonymt med riktlinjer för markanvisning. Är
det dokument som ställer upp vilka riktlinjer
en kommun har för hur de hanterar
markanvisning. Regleras av Lag (2014:899)
om riktlinjer för kommunala
markanvisningar.

Markanvisningstävling

Ett förfarande när kommunal mark anvisas
för byggnation genom att kommunen väljer
ut en eller flera byggherrar som genom en
tävling gett förslag på hur bebyggelse inom
markområdet ska utformas. Läs mer om
markanvisningstävlingar i kapitel 3.

Stadsutveckling

En process där ett område utvecklas,
expanderas eller omvandlas för att
åstadkomma en mer gynnsam
samhällsfunktion genom den bebyggda
miljön.

Social hållbarhet i
stadsutveckling

Begreppet utvecklas i kapitel 2.

Transparens

Klarhet, öppenhet, dels i fråga om
information och dylikt (SAOB, 2007).
Möjligheterna till att på ett tillgängligt och
tydligt sätt ta del av verksamheters
åtaganden, riktlinjer, policys och löften.

Byggherre

“Den som för egen räkning utför eller låter utföra
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller
markarbeten”. Från Plan- och bygglag
(2010:900) 1 kap. 4 §.
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1 Inledning
1.1

Introduktion

Svensk stadsplanering tar allt mer hänsyn till hållbarhetsfrågor, och då inte enbart till
de ekonomiska och ekologiska perspektiven - utan även social hållbarhet
(Regeringskansliet, 2018). Så sent som i januari 2019 undertecknades det så kallade
Januariavtalet (Socialdemokraterna, 2019). I avtalets 73 punkter nämns flertalet gånger
överenskommelser som rör hållbar stadsutveckling. Ett exempel på detta är punkt 36,
där partierna vill sträva mot barnvänliga och hållbara städer.
Social hållbarhet har även blivit mer synligt i den kommunala planeringen, bland annat
genom de nationella målen för hållbar stadsutveckling (Regeringen, 2018). Boverket
(2010) menar att social hållbarhet behöver inkorporeras än mer i den svenska
planeringsprocessen. De skriver även att markinnehav och markanvisning är ett av de
kraftfullaste styrmedlen kommuner har för att kontrollera och ställa krav i
stadsutvecklingen.
Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet och därför behöver det
utforskas, menar Murphy (2012). Även en tydlig definition vad social hållbarhet
innebär och hur det kan uppnås i stadsmiljöer, även enligt Boverket (2010), och
flertalet försök till att definiera begreppet har gjorts (Ahmed, 2014; Dixon &
Woodcraft, 2013; Gustavsson och Elander, 2013; Bramley et al., 2006; Littig och
Griessler, 2005). Boverket skriver samtidigt i ett regeringsuppdrag att en generellt
användbar definition av begreppet inte är möjlig (Boverket, 2010). Trots detta används
begreppet ‘social hållbarhet’ i både tävlingsprogram och, genom hänvisningar, i
genomförandeavtal.
En klar definition av begreppet skapar enhetlighet och tydlighet, vilken är viktig för att
alla involverade parter i framtiden ska kunna förstå vad social hållbarhet innebär i
stadsutveckling och vad kommuner därmed vill få ut av projekt. Det finns också en
juridisk rättviseaspekt i att skapa klarhet i begreppet: för att minska risken för att det i
senare skeden ska råda tvist om vad avtalen innebär.
I och med oklarheten runt begreppet kan det uppstå informationsasymmetri dels
mellan kommunerna och byggherrarna dels mellan byggherrarna. De byggherrar som
tidigare arbetat för kommunen och har erfarenhet av vad för resultat kommunen
1

eftersträvar har ett informationsövertag över de byggherrar som inte är lika erfarna.
I sammanhanget markanvisningar behövs tydlighet för att parterna tillsammans ska
kunna sträva mot det gemensamma målet – hållbar stadsutveckling. I
markanvisningstävlingar är det nödvändigt att kommunerna tydligt redovisar sina
kriterier och villkor för social hållbarhet. Därmed är det också viktigt att kommunerna
formulerar och redovisar entydiga motiveringar utifrån de uppställda kriterierna vilka
tydliggör deras val av byggherre.
En anledning till att överhuvudtaget ta med sociala hållbarhetskriterier vid
stadsutveckling är bland annat att skapa trivsamma städer och ökad livskvalitet för
invånarna. Därför är omfattande förståelse för hur kriterierna tar sig uttryck i en byggd
miljö något väsentligt och viktigt vid markanvisning och avtalsskrivning. Då
innebörden av begreppet varierar, hur kan berörda aktörer ha insyn i och påverka vad
som faktiskt avtalas? Eller är begreppet social hållbarhet bara ett så kallat ‘buzzword’?
1.2

Bakgrund

I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer (Regeringskansliet, 2018),
det vill säga ökad hållbar stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika
delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter (World Commission on Environment and
Development [WCED], 1987). De tre begreppen kan liknas vid en trebent pall som
inte står stadigt om inte alla ben är lika långa. Alla tre hållbarhetsbegreppen är
följaktligen lika viktiga och behöver få lika mycket utrymme för att åstadkomma stabil
stadsutveckling. Under Riokonferensen 1992 (United Nations Department of Public
Information, 1994) och i Our Common Future (WCED, 1987), som även är känd som
Brundtlandsrapporten, framhävdes hållbarhetsbegreppen som centrala för att driva
hållbar utveckling framåt. Vad som ännu inte är överenskommet är vad dessa
hållbarhetsbegrepp enskilt innebär.
Den ekonomiska delen har ofta prioriterats över de ekologiska och de sociala delarna i
stadsbyggnadsprojekt (Nilsson, 2001). De senaste decennierna har fokus på det
ekologiska perspektivet ökat. Konkurrensverket har kommit fram till resultat att det är
vanligt att kommuner ställer miljö- och hållbarhetskrav vid markanvisning
(Konkurrensverket, 2015). I byggbranschen syns även ökningen bland annat genom en
växande trend att ‘tänka grönt’ och att miljöcertifiera byggnader enligt till exempel
BREEAM, Miljöbyggnad och LEED (Grankvist, 2012; Sweden Green Building Council,
2

2019).
I svensk lagstiftning, avseende bebyggelse och planering, finns miljömässig hållbarhet
tydligt uttryckt, inte minst i miljöbalken. Även ekonomiska frågor hanteras på olika
sätt i många lagrum, men det saknas idag tydlig hantering av social hållbarhet i
stadsutveckling.
Social hållbarhet inrymmer många aspekter och är viktigt för att till exempel minska
segregation (Graninger & Knuthammar, 2009; Boverket 2010), öka social
sammanhållning (Regeringskansliet, 2018), öka upplevd trygghet (Ceccato, 2016) (se
även konceptet Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED), förebygga brott
(Cozens, Saville & Hillier, 2005), höja bostadsvärden (Gårdmark & Zhong, 2018) samt
skapa attraktiva boendemiljöer (Boverket, 2010). I och med de många positiva
effekterna som uppstår då hänsyn tas till social hållbarhet, och om begreppet kan
hanteras på ett enhetligt sätt, finns ett värde i att utreda frågan om social hållbarhet i
markanvisning.
1.3

Syfte, mål och frågeställningar
Syfte och mål

Det övergripande syftet med denna studie är att tydliggöra för kommun och byggherre
hur de genom rättvisa markanvisningstävlingar kan bidra till social hållbarhet i
stadsutveckling.
Målet är att, genom analys av markanvisningstävlingar, redogöra för hur kommuner
uttryckt och använt begreppet social hållbarhet samt hur urval av inkomna bidrag i
markanvisningstävlingar inom stadsutvecklingsprojekt har gjorts.
Frågeställning

Följande frågeställningar besvaras i denna studie:
1. Hur har motiveringar och processer för urval av inkomna bidrag gjorts gällande
social hållbarhet i de utvalda kommunernas markanvisningstävlingar?
2. Har de utvalda kommunerna uttryckt sig i projekt- och tävlingshandlingar för
att på ett tydligt och rättvist sätt bidra till att skapa social hållbarhet genom
markanvisningstävlingar? Bidrar detta till tydlighet eller rättvisa?
1.4

Avgränsning

Då studien syftar till att tydliggöra för kommun och byggherre att bidra till social
3

hållbarhet i just markanvisningstävlingar görs ingen granskning av projekt där andra
markanvisningsförfaranden använts (till exempel direktanvisning eller andra
anbudsförfaranden) och inte heller några projekt där mark ägs privat och
exploateringsavtal därför har använts.
Denna studie avgränsas till att enbart redogöra för markanvisningstävlingar i
kommuner som har befolkningstillväxt, vilket medfört ett tryck på bostadsmarknaden
och därmed ett förbättrat förhandlingsläge gällande kravställning för kommunerna
(Boverket, 2010). Studien avgränsas även till att studera markanvisningstävlingar inom
bostadsproduktion, med inslag av handel och service, där fokus legat på kvalitativa
värden inom social hållbarhet.
De fyra stadsutvecklingsprojekt som denna studie avgränsas till är Skeppsbron i
Göteborg, Nya gatan i Nacka, Kolkajen i Stockholm samt Vallastaden i Linköping,
vilka samtliga har anvisats genom markanvisningstävling. Projekten är pågående eller
nyligen avslutade och väljs för att finna aktuella arbetssätt med social hållbarhet i
stadsutveckling.
1.5

Metodöversikt

I denna studie besvaras frågeställningarna genom en deskriptiv metod med tre olika
tillvägagångssätt. Dessa är dokumentgranskning av handlingar från de fyra
stadsutvecklingsprojekten, en djupdykande semistrukturerad intervju samt
textintervjuer om generella förfaranden i de utvalda kommunerna. I kapitel 5 Metod
beskrivs valet av projekt och tillvägagångssätt samt urval, genomförande och
presentation och bearbetning av inhämtade data.
1.6

Disposition

Detta examensarbete är strukturerat enligt IMRoD, det vill säga Inledning, Metod,
Resultat och Diskussion. Utöver dessa rubriker finns även ytterligare kapitel med
teori. Slutsats och intressanta aspekter för fortsatta studier följs upp i ett separat kapitel
efter diskussionskapitlet.
I Inledningen hittas introduktion och bakgrund till forskningsproblemet, syfte, mål,
frågeställningar och hur studien avgränsats. Teoridelen följer upp med tre kapitel (kap.
2–4) med litteratur om social hållbarhet och hållbarhetsmål i stadsutveckling,
kommunal markanvisning och lagrum samt annan relevant litteratur. Därefter följer
4

Metod, i vilket det redogörs för valen av forskningsstrategi, hur urval av undersökta
projekt gjorts samt en genomgång av hur studien genomförts och presenteras i
resultatdelen.
Metodavsnittet följs av resultatkapitlet, vilket redogör för resultatet som den valda
metoden lett till. Därefter följer Diskussion av metodval, resultat och teori.
Examensarbetet avrundas med Slutsatser och förslag på fortsatta studier.
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2 Hantering av hållbarhet
Arbetet med hållbar utveckling och social hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen tar
ofta avstamp i generella mål från globala, nationella, regionala och kommunala nivåer.
Hållbarhetsarbetet formuleras därmed ofta övergripande och konkretiseras i takt med
att ett projekt tar form. Målen kan således anpassas och preciseras först i stads- och
bebyggelseutvecklingen på kommunal nivå.
2.1

Globala hållbarhetsmål i stadsutveckling
Agenda 21

En brytpunkt i historien var vid den så kallade Riokonferensen år 1992 då hållbar
utveckling för första gången gemensamt avtalades om i ett handlingsprogram inom
Förenta nationerna [FN]. FN fattade beslut om programmet som innefattade riktlinjer
och mål för att nå hållbar utveckling (Agenda 21, u.å.). Agenda 21, utgiven av UNDPI
(1994), syftar till långsiktig hållbar utveckling genom att eliminera miljöhot och
fattigdom. I programmet betonas att hållbarhetsmålen och riktlinjerna inte enbart
gäller ekologisk hållbarhet, utan även ekonomisk och social hållbarhet – vilket även tas
upp i den så kallade Brundtlandsrapporten (WCED, 1987). År 2002 följdes FN:s
konferens upp i Johannesburg, då staterna kom överens om att fortsätta arbeta utifrån
agendan i kommande utvecklingsarbete (Agenda 21, u.å.).
Kapitel sju i Agenda 21 handlar om “att främja en hållbar utveckling av boende och
bebyggelse” (UNDPI, 1994) vilket är det avsnitt i agendan som huvudsakligen fokuserar
på utbyggnad av städer och bostadsområden. Det övergripande målet för avsnittet är
att förbättra boendens ekonomiska, miljömässiga och sociala kvaliteter och alla
människors livs- och arbetsmiljö (UNDPI, 1994). Målet uttrycker att förbättringen
borde ske genom att göra alla parter delaktiga i beslutsprocessen, det vill säga ökad
delaktighet och därmed demokrati på lokal och regional nivå.
Den sociala hållbarheten i agendan överskuggas av både ekonomisk och främst
miljömässig hållbarhet. Agenda 2030 utvecklar fokusen på social hållbarhet, vilket
förklaras vidare i nästa avsnitt.
Agenda 2030

Som en fortsättning på utvecklingen av hållbarhetsmål antog FN:s generalförsamling en
resolution för hållbar utveckling år 2015 (Agenda 2030, u.å.). Denna resolution
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innebar att alla medlemsländer måste arbeta för att uppnå ekonomisk, miljömässig och
social hållbarhet till år 2030. Den är dock inte juridiskt bindande (FN-förbundet i
Sverige, u.å.). Denna resolution, Agenda 2030, omfattar 17 miljömål och 169 delmål
– de så kallade Globala målen (Agenda 2030, u.å.). Agendan framhäver att samtliga tre
dimensioner av hållbarhet var viktiga som utgångspunkt när de globala målen togs fram
(FN-förbundet i Sverige, u.å.) för att skapa en rättvis, inkluderande och hållbar
utveckling.
Det mål som främst berör hållbar stadsutveckling, och denna studie, är det elfte målet:
Hållbara städer och samhällen (United Nations Development Program, u.å. a). Målet
behandlar hur hållbara samhällen och städer tas fram, och är uppdelat i tio delmål
(United Nations Development Program, u.å. b). De delmål inom social hållbarhet i
stadsutveckling som berör denna studie är:
11.1 Senast år 2030 ska det finnas, till en överkomlig kostnad, tillgång till säkra,
fullgoda bostäder och tjänster av grundläggande typ. Dessutom ska slumområden
rustas upp.
11.3 Till år 2030 ska det i alla länder verkas för att inkludera invånarna och göra
urbaniseringen mer hållbar. Alla länder ska dessutom verka för att förbättra
integrationen, öka deltagarbaserade projekt och skapa hållbar förvaltning samt
planering för bostäder och bosättningar.
11.7 Senast år 2030 ska länderna tillhandahålla säkra, tillgängliga och
inkluderande offentliga platser och grönområden för alla.
11.A Länderna ska, genom den nationella och regionala planeringen för
utveckling, främja sociala, ekonomiska och miljömässiga kopplingar mellan
områden för landsbygd, nära städer samt inom städer.

Agenda 2030 i Sverige
Agenda 2030 är med sina hållbarhetsmål inom stadsutveckling högaktuell för
samhällsutvecklingen. I mars 2019 hölls ett seminarium angående hur målen för hållbar
utveckling kan implementeras i Sverige samband med detta lämnade Agenda 2030delegationen över sitt slutbetänkande, som fått namnet Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning – världens möjlighet SOU 2019:13, till statsrådet Lövin
(Regeringskansliet, 2019).
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I slutbetänkandet (SOU 2019:13) tar delegationen upp vikten av att alla
samhällsaktörer är delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för den hållbara
utvecklingen i samhället. Delegationen skriver inledande i betänkandet att begreppet
hållbar utveckling som används i den svenska lagstiftningen har en specifik innebörd
som främst tar sikte på den miljömässiga dimensionen (SOU 2019:13). Denna breda
innebörd är även vad delegationen sen använder sig av i sitt betänkande – utan att
närmare beröra vad de menar med hållbar utveckling, stadsutveckling eller social
hållbarhet.
Delegationen framför i sitt betänkande förslag på en ny lydelse för
Myndighetsförordningens (2007:515) 6 § att dessutom innefatta att “Myndigheten ska
verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.” (SOU 2019:13). Detta
för att regeringen ska tydliggöra att myndigheter ska verka för hållbar utveckling, för
att skapa förutsättningar för att Agenda 2030 ska implementeras i den ordinarie
verksamheten. Även ett förslag på ny lydelse framförs för Kommittéförordningen (SFS
1998:1474) 15 § att även omfatta “Därutöver ska det anges vilka konsekvenser förslagen har i
förhållande till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.”. Delegationen
föreslår att båda förordningarna ska träda i kraft 1 januari 2020.
Delegationen konstaterar att landsting och kommuner har stor del av ansvaret för att
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska genomföras, i och med det kommunala självstyret
(SOU 2019:13). Agendan har haft stort genomslag i ett flertal landsting och
kommuner, men inte i samtliga. Det är angeläget att alla samhällsaktörer är delaktiga
och delegationen finner att hållbar utveckling ska prioriteras inom de regionalpolitiska
frågorna.
2.2

Nationella hållbarhetsmål i stadsutveckling

Det finns 16 miljökvalitetsmål och 17 etappmål i Sverige, vilka utgör den svenska
genomförandestrategin för de globala hållbarhetsmålen (Naturvårdsverket, u.å. a). Av
miljökvalitetsmålen som planerades att uppnås år 2020 beräknas endast ett mål, målet
om Skyddande ozonskikt, att hinna uppnås till nästa år (Naturvårdsverket, 2019).
Det mål som denna studie främst har berört, och som inte beräknas uppnås, är
hållbarhetsmålet God bebyggd miljö, som enligt Riksdagen definieras som:
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
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medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
(Naturvårdsverket, u.å. b)
Det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen tillfaller regeringen (Boverket,
2019). Naturvårdsverket har ansvar att samordna arbetet med miljömålen, och åtta
myndigheter (bland annat Boverket) är tilldelade ansvar för ett eller flera av de 16
målen. Kommunernas ansvar för målen är mycket omfattande, och ofta har
kommunerna egna mål inom miljöfrågor.
För målet God bebyggd miljö har regeringen gjort tio preciseringar av målet
(Naturvårdsverket, u.å. c). Nedan presenteras en lista på de delar som är av intresse
utifrån denna studies avgränsning till social hållbarhet i stadsutveckling:
5. Nära bebyggelsen ska det finnas tillgängliga grönområden, grönstråk och
naturområden av god kvalitet.
6. Så kallade värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer (kulturellt,
arkitektoniskt, historiskt arv) ska utvecklas och användas. Samma gäller för
landskap och platser som ska bevaras.
7. Vardagsmiljön för människan, den bebyggda miljön, ska baseras på det
mänskliga behovet och även stödja detta. Miljön ska vara av varierat utbud av
kultur, service, bostad och arbetsplats.
Sverige har dessutom ett ytterligare hållbarhetsmål, kallat Generationsmålet, som
innebär att till nästa generation lösa (eller ge förutsättningar för att kunna lösa) stora
miljöproblem (Generationsmålet, u.å.). Generationsmålet ska lösas under villkoret att
inga andra delar av världen blir drabbade avseende ökade hälso- och miljöproblem.
Målet är tänkt att vara ett övergripande miljömål som ska vägleda de andra 16 målen
(Naturvårdsverket, u.å. d).
2.3

Social hållbarhet i stadsutveckling i svensk lag

Även i lagstiftning kan begreppet hållbarhet återfinnas, vilket även där tolkas att
innehålla de tre olika delarna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (SOU
2019:13). Hållbar utveckling och hållbarhet är begrepp som återkommer i både PBL
och MB, men definieras varken i svensk lag, förarbeten eller andra likartade dokument.
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De sociala bitarna av hållbar utveckling tar sig däremot uttryck ibland annat
inledningen av PBL:
“1 kap. 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”
Gällande beskrivningen av den sociala aspekten har inte paragrafen ändrat utformning
sedan den äldre PBL från 1987 antogs (SFS 1987:10), men efter det att
Riokonferensen hölls 1992 (se avsnitt 2.1 Globala hållbarhetsmål i stadsutveckling)
genomfördes en ändring av paragrafen och ‘en god och långsiktigt hållbar livsmiljö’ lades
till i paragrafen. Ändringen infördes, enligt prop. 1992/93:180, i princip endast av
hänsyn till förbättrad miljö och klimat, även om sociala levnadsförhållanden även
förbättras som en följd av ett gott klimat.
Redan innan ändringen av paragrafen fanns liknande formuleringar av god social miljö
och hänsyn till ekologi i andra lagar, till exempel Lag (1987:12) om hushållning av
naturresurser m.m., vilken senare samlades i nuvarande MB. Formuleringen i PBL som
antogs under nittiotalet innebar en, i sammanhanget, tidig åtgärd för att ge uttryck för
livsmiljö när mark och vatten planeras och hur de får användas.
Idag finns starka kopplingar mellan PBL och MB, och de som arbetar med planer eller
byggande måste ha kunskap om MB:s regler. Däremot finns inte begreppet social
hållbarhet vare sig definierat eller omnämnt i MB, även om frasen “Miljöbalken skall
tillämpas så att … mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas” kan läsas i MB 1
kap. 1 § 4 p. På så vis finns alltså innebörden av social hållbarhet med i den svenska
lagstiftningen idag, men det saknas en tydlig förklaring av vad som menas i olika lägen.
Vid tillämpning av begreppet får därmed vägledning tas från andra källor än
lagstiftningen.
I PBL 2 kap. 3 § regleras att planläggning ska främja god livsmiljö ur ett socialt
perspektiv, och även ha en ändamålsenlig struktur av grönområden, bebyggelser och
kommunikationsleder som är estetiskt tilltalande. De punkter som räknas upp i
paragrafen ska enligt propositionen (prop. 2009/10:170) spegla de tre
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hållbarhetsdimensionerna, där det finns en vikt av att alla tre dimensioner ska komma
till uttryck i paragrafen.
Lagkommentarerna till PBL 2 kap. 3 § förtydligar att det ska läggas stor vikt vid de
sociala aspekterna, där tillgängligheten för alla i offentliga platser framhävs som en
sådan aspekt (Blomberg och Gunnarsson, 2015). Utöver detta tas miljö- och
klimataspekter upp, samt vikten av att främja god ekonomisk tillväxt och effektiv
konkurrens.
I översikts- och regionplanering finns även reglering som är relevant för hållbar
stadsutveckling. I PBL 3 kap. 5 § tydliggörs att kommunen i översiktsplanen ska visa
hur de tar hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för hållbar utveckling. Förutsatt att myndigheten har tagit fram dessa mål,
planer och program måste de alltså inkorporera dessa även i översiktsplaneringen som
är kommunens strategiska planeringsverktyg. I regionplaneringen, som görs av
landstinget, ska det enligt PBL 7 kap. 3 § 2 p. framgå ”hur hänsyn har tagits till och hur
planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional
transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning
samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling i länet”.
Det finns alltså inte heller här någon uttrycklig reglering av begreppet social hållbarhet,
men det sociala perspektivet täcks ändå in genom de olika typerna av strategisk
planering och kommunala ansvarområden som omnämns.
2.4

Social hållbarhet i stadsutveckling

Inom stadsutveckling finns det, som tidigare nämnt, tre erkända dimensioner som
tillsammans balanserar hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social. Nilsson
(2001) skriver att det går att se en direkt vinning både med miljömässig och ekonomisk
hållbarhet. Hon menar att båda dessa dimensioner av hållbarhet går att mäta på
vetenskaplig väg, sätta upp mål för och att de dessutom kan samstämma, till exempel
genom naturturism. Social hållbarhet är däremot svårt att mäta på vetenskaplig väg
vilket skapar osäkerhet. Osäkerheten medför att det kan bli svårt att se någon direkt
vinning i de sociala satsningarna, skriver Nilsson (2001).
Cuthill (2010) har i en artikel utvecklat ett ramverk för begreppet social hållbarhet.
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Hen argumenterar för behovet av att förstå och utveckla begreppet social hållbarhet
precis som ekonomisk och ekologisk hållbarhet har utvecklats. De fyra grundpelarna
som identifieras i Cuthills artikel (2010) är socialt kapital, social infrastruktur, social
rättvisa och jämlikhet samt engagerad och involverad myndighetsutövning (eng.
engaged governance).
Social hållbarhet är ett brett begrepp och som koncept i stadsutvecklingen kan det
omfamna många underkategorier och indikatorer (Gustavsson & Elander, 2013).
Gustavsson och Elander (2013) har i sin rapport gjort ett försök att definiera begreppet
genom att studera tidigare forskning. I sin rapport tar de inspiration från en rapport av
Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2013) samt World Health Organization’s
(CSDH, 2008) försök till definitioner av begreppet. Detta leder till att social hållbarhet
blandas med begreppet folkhälsa, vilket bland annat kommenteras:
“Det blir heller inte lättare när man, som i en del fall, inkluderar folkhälsa eller rentav “hälsa”
som en egen dimension av social hållbarhet … begreppet social hållbarhet för att bli praktiskt
hanterbart måste brytas ned i en mängd underbegrepp och indikatorer, något som för övrigt
kännetecknar hela det folkhälsoperspektiv som varit inspirationskälla till kommissionens arbete.”
(Gustavsson och Elander, 2013)
Dempsey et al. (2009) menar i sin forskning att social hållbarhet måste ses som ett
dynamiskt begrepp, och det måste finnas förståelse för att det förändras från år till år,
årtionde till årtionde. Även Abed (2017) lyfter komplexiteten i begreppet, och menar
att det är viktigt att studera och forska i begreppet inom stadsutveckling för att bland
annat höja livskvalitet i bostadsområden. Förbättrad levnadsstandard omnämns även i
de tidigare globala målen Agenda 21 utgiven av United Nations Department of Public
Information (härefter kallad UNDPI) (1994) som ett av delmålen i sjunde kapitlet samt
i den åttonde principen.
Begreppet social hållbarhet inkluderar givetvis hur invånarna i en stadsdel uppfattar sin
boendemiljö. Bramley et al. (2009) skriver att stadsmiljön inte kan anses hållbar om de
som bor i den inte anser att de kan acceptera livsmiljön, arbetsmiljön, hur de kan
interagera med varandra eller om samhället är dysfunktionellt eller ickefungerande på
lokal nivå. Det är viktigt att samla in synpunkter från de som lever i miljöerna som
utvärderas, och att ha fungerande boende- och medborgarinflytande genom hela
planeringsprocessen (Boverket, 2010).
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2.5

Begreppet social hållbarhet i denna studie

Då begreppet social hållbarhet har flera breda definitioner och betydelser i olika
kontexter, har en sammanställning av begreppet formulerats för denna studie.
Sammanställningen nedan bygger på flera olika källor och gäller endast för social
hållbarhet inom stadsutveckling. Den togs fram för att tydliggöra vad som avses med
just begreppet social hållbarhet i denna studie, för att undvika misstolkningar.
Sammanställningen av definitioner lyder:
Social hållbarhet i stadsutveckling innebär att miljön uppmuntrar till social interaktion och
tillhörighet till samhället och området. Alla människor ska ha möjligheten att röra sig fritt och
obehindrat samt uppleva känslan av trygghet. Det ska finnas god tillgänglighet till service och
handel, samt god livskvalitet för de boende, vilka även ska ha möjlighet att påverka utveckling
och förändringar i sin närmiljö.
Social hållbarhet innebär också tillhandahållande av infrastruktur för socialt och kulturellt liv.
Dessutom ska det finnas ett utbud av varierande boende- och upplåtelseformer, bland annat för
att erbjuda skäliga pris- och hyresnivåer. Vidare ska det varierade utbudet möjliggöra stor
närvaro av skilda sociala grupper inom ett och samma område. Social hållbarhet innebär vidare
en tillgång till gemenskapsytor, både ute och inne, samt till öppna ytor och grönområden för att
skapa levande områden med en varierad utformning av de offentliga rummen.
De understrukna begreppen är de attribut (nyckelord) som valts ut att studeras i detta
arbete, vilka kan läsas mer om i kapitel 5 Metod.
Denna sammanställning bygger på studier med försök till definitioner eller
målsättningar från Ahmed (2014), Dixon & Woodcraft (2013), Gustavsson och
Elander (2013), Boverket (2010), Dempsey et al. (2009), Bramley och Power (2009),
Bramley et al. (2006; 2009), Littig och Griessler (2005), de globala målen (Agenda
2030) samt de nationella målen för God bebyggd miljö.
2.6

Befintligt analys- och uppföljningsverktyg (MASST)

Vid Örebros universitet har det, på uppdrag av Boverket, utförts en studie för att ta
fram en modell för analys och uppföljning av projekt som fått stöd av ‘Delegationen för
hållbara städer för att främja hållbar stadsutveckling’ gällande sociala indikationer
(Gustavsson & Elander, 2014). Detta gjordes bland annat för att åtgärder för social
hållbarhet i stadsutveckling argumenterades och diskuterades av flera organisationer
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och myndigheter. Social hållbarhet är ett positivt laddat begrepp, men som används
och täcker in ett brett spektrum (Boverket, 2017), vilket tidigare nämnts i avsnitt 2.5
Begreppet social hållbarhet ovan.
Studien riktar in sig på social hållbarhet i avklarade stadsutvecklingsprojekt, för att
analysera det färdiga projektområdet. Studiens modell, Modell för analys och
uppföljning av social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt (MASST), tar sin utgångspunkt i
en ‘hållbarhetspyramid’ (Gustavsson & Elander, 2013) som illustreras nedan i Figur 1.
Pyramiden är utformad med social hållbarhet i toppen (sida vid sida med ekologisk och
ekonomisk hållbarhet) följt nedåt av tre olika nyanser av social hållbarhet som studien
av Gustavsson och Elander (2013) hittat. Nyanserna är ‘Deltagande’, ‘Social
inkludering’ och ‘Platsidentitet’. Detta följs sedan ned till mer detaljerad nivå med
exempel på åtgärder och mål för social hållbarhet. Pyramidens grund, den bredaste och
mest detaljerade nivån, har efterföljande frågor inkluderade för indikering av social
hållbarhet i projekten.

Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Social inkludering
Deltagande
Platsidentitet
Exempel på mål och åtgärder som kan bidra till
social hållbarhet
Exempel på frågor som kan fungera som indikatorer på social
hållbarhet

Figur 1. Illustration över ‘hållbarhetspyramiden’. Baserad på figur i Gustavsson & Elander
(2013), Appendix A s.87.
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3 Plan- och markanvisningsprocessen
Varje markexploatering är mer eller mindre unik i sina förutsättningar (Kalbro &
Lindgren, 2018). När kommuner bestämmer hur mark och vatten ska användas och
bebyggelse anpassas till förutsättningarna i kommunerna enskilda fallen gör de det
genom detaljplanering och bygglov enligt PBL.
3.1

Detaljplanering

De handlingar som kommunen måste upprätta vid detaljplaneläggning är plankarta,
som innehåller planbestämmelser, och planbeskrivning med förklaring av planens syfte
och genomförandefrågor (PBL 4 kap. 30–31 §§). Planbeskrivningen ska innehålla
planförutsättningar, planens syfte, hur planen avses genomföras, de överväganden som
har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och
planens konsekvenser, eventuella avvikelse från översiktsplanen samt nödvändiga
illustrationer (PBL 4 kap. 33 §). Kartan tillsammans med beskrivningen är de juridiskt
bindande handlingarna i planeringsprocessen. I vissa fall kan kommunen även behöva
göra miljöutredningar eller andra särskilda överväganden, vilket även regleras genom
plan- och bygglagen.
Om kommunen anser det nödvändigt kan den även upprätta andra handlingar som
tydliggör hur planens syfte ska uppnås, dessa är dock inte per automatik juridiskt
bindande. Handlingarna kan vara bland annat så kallade kvalitetsprogram,
gestaltningsprogram eller illustrationskartor som visar och beskriver hur kommunen
önskar att den nya bebyggelsen ska utformas avseende val av till exempel färger,
material eller arkitektoniska detaljer. För denna studie används begreppet
kvalitetsprogram för att beskriva sådana handlingar.
De handlingar som inte är bindande kan kopplas helt eller delvis till detaljplanen och på
så vis bli juridiskt bindande (Hedman, 2013). Kopplingen mellan detaljplanen och till
exempel kvalitetsprogrammet är idag inte lagreglerad. Hedman (2013) beskriver att
om hela eller delar av ett sådant program hänvisas till i planbestämmelserna blir det
helt, eller delvis, bindande och ska användas som underlag i bygglovsprövningen.
3.2

Markanvisning

Om kommunen är markägare har de även stort inflytande i hur kommande bebyggelse
ska utformas, och kan relativt fritt välja vilken byggherre som ska genomföra de
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kommunala intentionerna (Kalbro & Lindgren, 2018). Detta görs genom så kallad
markanvisning, vilket definieras i PBL 1 kap. 4 § som “ett avtal mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för bebyggande”. Någon definition av markanvisningstävling finns inte i
svensk lagstiftning.
Om det istället är privatägd mark, det vill säga att byggherren är den som initialt äger
marken, används istället för markanvisningsavtal ett exploateringsavtal som reglerar
genomförandet (Kalbro & Lindgren, 2018). Generellt finns det fyra typfall av
situationer utifrån olika ägarförhållanden och hur delaktig byggherren är i framtagandet
av detaljplanen. Dessa illustreras i Figur 2.
Byggherren medverkar ej
aktivt i detaljplanearbetet

Byggherre och kommun tar
gemensamt fram detaljplanen

Byggherren äger marken

Typfall 1

Typfall 2

Kommunen äger marken

Typfall 3

Typfall 4

Figur 2. Illustration över typfall av genomförande vid markexploatering. Baserad på figur i
Kalbro & Lindgren, 2018, s.18.
Typfall 1 och 2, som innebär privat ägande av marken, kommer inte behandlas i denna
uppsats. Typfall 3 och 4 utvecklas vidare nedan.
I typfall 3 och 4 används alltså markanvisningsavtal. I typfall 3 är det kommunen som
helt och hållet tar fram en detaljplan och byggherren utses sent i planprocessen när den
i stort sett är klar. Då tecknas ett genomförandeavtal som reglerar marköverlåtelse och
genomförandet av detaljplanen. I typfall 4 däremot utser kommunen byggherren före
det att planprocessen har startat och därmed kan byggherren påverka utformningen av
projekten i större utsträckning, ibland kallad tidig markanvisning (Kalbro & Lindgren,
2018). Här tecknas ett markanvisningsavtal innan planprocessen startat och sedan
tecknas ett nytt avtal som reglerar marköverlåtelse och genomförandefrågor om
detaljplanen.
3.3

Olika avyttringsförfaranden av kommunal mark

Vanligtvis beskrivs två olika förfaranden för avyttring av mark: direktanvisning och
anbudsanvisning (Caesar, Kalbro och Lind, 2013). Anbudsanvisning har tre olika
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metoder för att tilldela mark: budgivning, markanvisningstävling med markpris som
faktor och markanvisningstävling utan markpris som faktor (Caesar, 2016; Kalbro &
Lindgren, 2018).
Direktanvisning

Kommunen som markägare tilldelar
markanvisningen direkt till en byggherre,
antingen till byggherre som visat intresse eller
på eget bevåg. Vanligen är endast de två
parterna alltså inblandade.

Budgivning

Kommunen säljer mark genom budgivning på
den öppna marknaden. Den byggherre som
erbjuder att betala högsta markpris tilldelas
markanvisningen.

Markanvisningstävling med

Kommunen håller en tävling där det är fritt för

markpris som faktor

byggherrar att skicka in anbud och erbjuda ett
pris de är villiga att betala för marken. Den
som enligt kommunens ställda villkor har det
bästa förslaget på bebyggelse och som erbjuder
högst markpris kommer att tilldelas marken.

Markanvisningstävling utan

Kommunen håller en tävling där det är fritt för

markpris som faktor

byggherrar att skicka in anbud och kommunen
väljer ut vilket bidrag som passar bäst enligt de
givna villkoren för tävlingen. Villkoren kan
vara mer eller mindre omfattande. Kommunen
motiverar vilket bidrag som vinner och denna
byggherre tilldelas markanvisningen. Priset på
marken är fast.

Fenomenet markanvisning är globalt sett ett ovanligt sätt för offentliga organ att
tilldela mark till byggherrar, men är väl vedertaget i Sverige, enligt Caesar (2016). I
sin avhandling har han gjort en omfattande undersökning av hur kommunalt
markägande används idag och historiskt, dels för att ombesörja bostäder, dels som
resurs i form av markreserv. Caesars (2016) avhandling grundas i fyra delrapporter och
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dessa täcker en stor lucka i den svenska forskningen om markanvisningar. Han pekar
särskilt ut avyttringsförfaranden som något som behöver undersökas vidare, eftersom
de olika metoderna för markanvisning har olika styrkor och brister i olika
sammanhang.
Markanvisningstävlingar

Processen för markanvisningstävlingar skiljer sig åt i olika kommuner, men en
kortfattad beskrivning av ett mer vanligt förfarande kan generellt beskrivas i olika
delar, förklarar J. Hessel (gruppchef exploatering på WSP Sverige, personlig
kommunikation, den 2 maj 2019). Först bestämmer sig kommunen för ett område
som är intressant för exploatering, och finner det lämpligt att använda sig av
markanvisningstävling.
Hessel (personlig kommunikation, 2 maj 2019) fortsätter förklara att processen sedan
leds vidare till del två där det fastställs vad kommunen vill ska byggas i området. I
denna del tas program, strategier och eventuella mål och visioner för området fram,
om detta inte finns än. Här formuleras de kriterier och krav som intresserade
byggherrar sedan ska förhålla sig till. I den tredje delen fattas beslut om att gå ut med
tävlingen, det vill säga kommunen utlyser en tävling där byggherrar bjuds in eller själva
kan skicka in tävlingsanbud (tävlingsbidrag).
I den fjärde delen utvärderas de inkomna anbuden, menar Hessel (personlig
kommunikation, 2 maj 2019), där tjänstemän i kommunen bedömer och ger förslag på
vilken eller vilka byggherrar som ska tilldelas mark. Detta leder vidare till den femte
delen där kommunen fattar beslut om vinnare och tilldelning. Markanvisningstävlingen
avslutas i markanvisningsprocessens sista del och markanvisningsavtal skrivs.
Detaljplanen tas även fram i markanvisningsprocessen, antingen före tävlingen utlyses,
eller efter tävlingen avslutats tillsammans med de byggherrar som tilldelas mark.
Bedömningen i tävlingarna kan göras stegvis, där det första steget ofta är en form av
gallring av byggherrar eller bidrag som inte möter grund- eller formkrav, skriver
Caesar et al. (2013). Efterföljande steg hanterar ofta bedömning av mer
projektspecifika eller visionära kriterier. Genom markanvisningsavtal,
genomförandeavtal och överlåtelseavtal förhandlar byggherre och kommun
tillsammans mer konkret om vad som ska genomföras inom det anvisade området
(Caesar et al., 2013).
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Ett exempel på hur tävlingsprocessen kan se ut illustreras nedan i Figur 3, hämtad från
Järfälla kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal (Järfälla
kommun, 2019).

Figur 3. Illustration över Järfälla kommuns process för markanvisning (Bildkälla: ur ‘Riktlinjer
för markanvisningar och Exploateringsavtal’, Järfälla kommun, 2019).
Caesar et al. (2013) har i en ESO-rapport (Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi) till Regeringskansliet skrivit att det vanligaste förfarandet vid
anbudsanvisning är en kombination mellan högstbjudande pris och ‘bästa’ förslag på
bebyggelseutformning. De kommer fram till att det vid anbudsförfarande, och därmed
tävlingar, ofta saknas transparens i val och bedömningar vilket bland annat ses tydligt i
enkätsvar från tillfrågade byggherrar. ESO-rapporten beskriver att byggherrarna svarat
att de upplever att kommunerna agerar olika sinsemellan och har olika system för
markanvisning, vilket kan leda till förvirring och problem.
Caesar et al. (2013) ger även förslag på hur transparensen kan öka, till exempel genom
att kommunerna tidigt annonserar kommande markanvisningar och att de även anger
förutsättningarna för anvisningen och motiverar grunderna till valen av kriterier. Att
motivera grunderna för olika val som gjorts och görs behövs genom hela
markanvisningsprocessen, inte enbart i de inledande momenten, för att öka
transparensen för byggherrar och allmänheten.
3.4

Avtal och markanvisning i lagstiftning

Markanvisningsprocessen och myndighetsutövningen som denna innebär regleras bland
annat i de nedan listade lagrummen:
−
−
−
−
−

Plan- och bygglagen
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Plan- och byggförordningen
Avtalslagen
Förvaltningslagen
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− Regeringsformen
− Kommunallagen
− Jordabalken
Bestämmelserna är förhållningsregler för planerings- och exploateringsprocessen som
kommunen som planerings- och förvaltningsmyndighet måste förhålla sig till och
byggregler som byggherrarna måste följa. Utöver detta finns det även EU-rättsliga
regler som följer med Sveriges EU-medlemskap, vilka måste beaktas i kommunala
markanvisningsprocesser, skriver Caesar et al. (2013).
Markanvisningstävlingar som fenomen är inte särskilt reglerade i svensk lag (Caesar et
al., 2013). Däremot finns det vissa lagrum som reglerar markanvisning och
genomförandeavtal, till exempel PBL och Lag om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. För själva formkraven angående marköverlåtelse gäller jordabalkens
fjärde kapitel med regler om köp av fast egendom. I PBL 1 kap. 2 § anges det att det är
kommunens angelägenhet och ansvar att planera hur mark och vatten används.
Hållbarhet och likabehandling

Regeringsformen 1 kap. 2 § 3 st. reglerar att “det allmänna ska främja en hållbar
utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Det allmänna
i det här fallet syftar på bland annat kommuner.
I Kommunallagen hittas likställighetsprincipen under 2 kap. 3 §. Denna innebär att
kommuner behandlar sina medlemmar lika, vilket även gäller vid försäljning av mark
oavsett vem köparen är. Bestämmelser om att en kommun ska ha god ekonomisk
hushållning (Kommunallag 11 kap. 1 §) kan härledas till att prissättning vid försäljning
av mark generellt ska göras utifrån marknadsförutsättningar (Caesar et al., 2013).
Att marknadspris ska användas regleras även i EU:s regler om statsstöd (Caesar et al.,
2013). En kommun som säljer mark får alltså inte göra detta till lägre pris än vad som
kan beräknas till marknadspris. Till exempel är det inte tillåtet att en utpekad köpare
ges en förmån som snedvrider konkurrensen och därmed påverkar handeln mellan
medlemsstaterna. Inte heller är det tillåtet att en förmån till en byggherre under tre år
överstiger ett visst tröskelvärde (Caesar et al., 2013). EU-kommissionen har även tagit
fram en vägledning för hur prissättning vid överlåtelse av byggnader och mark bör
göras. Om någon av de tre metoderna som anges av EU-kommissionen används,
undviker kommunerna risken att dömas för otillåtet statsstöd i försäljningen (d.v.s. att
20

en myndighet ger stöd åt en verksamhet på ett otillåtet sätt), skriver Caesar et al.
(2013). De tre metoderna är (1) överlåtelse genom anbudsförfarande, (2) överlåtelse
utan anbudsförfarande – expertvärdering och (3) anmälningsplikt. Denna studie
angående markanvisningstävlingar sorteras in under den första kategorin – överlåtelse
genom anbudsförfarande.
PBL reglerar bland annat att kommuner inte får ställa så kallade särkrav när de ska
genomföra en detaljplan. Kommunerna kan alltså inte, förutom till egna kommunala
byggbolag, ställa högre krav på tekniska egenskaper än vad som tillåts av den
myndighet som tar fram föreskrifter om byggnation samt plan- och byggförordningen.
Regeln om kommunala särkrav återfinns i PBL 8 kap. 4 § a. Boverket är idag den
myndighet som får ta fram föreskrifter med vilka specifikationer kommunerna får ställa
som krav på byggherrar när kommunen agerar markägare. Kalbro och Lindgren (2018)
betonar att det är viktigt att kommunen inte blandar ihop sin roll som markägare och
sin roll som planeringsmyndighet. Det är markägaren som kan förhandla och ställa krav
vid en markanvisning, inte den myndighet som utför planeringsprocessen.
Acceptabla avtalsvillkor?

Markanvisningsavtalet som kommunen och byggherren ingår är ett civilrättsligt avtal
som regleras i avtalslagen. Denna lag är generell för ingåendet av många olika typer av
avtal och omfattar därför inga specialregler som gäller kommuner som offentlig
myndighet. Civilrättsliga avtal innebär, enligt AvtL 1 kap. 1 § 1 st., att sådant avtal är
bindande för den eller de som gett anbud eller svarat på anbud. Enligt 1 kap. 1 § 3 st. i
samma lag regleras att det kan finnas formkrav i andra lagar kring vissa avtal och dessa
måste uppfyllas för att vara bindande. Det innebär att vid sådana fall gäller den lagen
istället för avtalslagen. Om den ena parten drar nytta av den andra partens
beroendeställning för att skaffa sig förmåner till en uppenbarligen oskälig ersättning, är
denna rättshandling inte giltig (AvtL 3 kap. 31 §). Om villkoret är oskäligt med hänsyn
till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade
förhållanden och om omständigheterna i övrig är oskäliga så kan dessa villkor jämkas
(AvtL 3 kap. 36 §). Är villkoret av sådan betydelse att andra villkor eller delar av
avtalet inte skäligen längre kan uppfyllas, kan hela eller delar av avtalet jämkas.
Eftersom det står byggherren fritt att förhandla med kommunen finns det egentligen
inte någon begränsning för vad för avtalsvillkor en byggherre kan acceptera, enligt
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avtalslagen, däremot finns det begränsningar vad en kommun får ställa för krav enligt
PBL, Plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. Eftersom kommunen är
både markägare och planeringsmyndighet med monopol kan det förekomma att
byggherrar accepterar avtalsvillkor som är snävare åtdragna än tillåtet enligt
föreskrifter (SOU 2012:91). Dessutom händer det att byggherrar inte tar risken det
kan innebära att processa om avtalen i efterhand. Byggherrarna anser att de riskerar att
de i framtiden inte får fler projekt i kommunen på grund av en dålig relation om de
väljer att gå till domstol med ett avtal (Nettelbladt och Säterdahl, 2017).
Kommunala skyldigheter

I Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar anges att en kommun som avser att
använda markanvisningsavtal måste anta riktlinjer för dessa. 1 § specificerar vad en
markanvisning är och 2 § anger dels att en kommun ska anta riktlinjer om de använder
sig av markanvisning, och dels beskriver paragrafen vad riktlinjerna ska innehålla.
Lagen antogs för att öka transparensen i genomförandeprocessen och skapa möjligheter
för byggherrar att få ökad förståelse vad kommuner har för avsikter och arbetssätt i
stadsutveckling (prop. 2013/14:126).
Förvaltningslagen reglerar i 6 § att myndigheter är skyldiga att vid förfrågan svara på
frågor och ge invånare (och byggherrar) insyn och tillgång till information om statens
och kommunens verksamhet (Regeringskansliet, 2015). Detta kan även ses i Sveriges
grundlag genom offentlighetsprincipen. Detta ökar möjligheterna till insyn i
myndigheternas arbete. I utredningen Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91)
tas även problematik upp kring transparens i planerings- och exploateringsprocessen,
vilket bland annat ledde till ändringar i PBL. Ändringarna syftade främst till att göra
plangenomförandelagstiftningen mer transparent, tydlig och effektiv (prop.
2013/14:126).
Vid ren försäljning av mark är inte Lagen om offentlig upphandling (LOU) aktuell,
eftersom försäljning av fast egendom regleras särskilt i jordabalken (Caesar et al.,
2013). Däremot kan LOU bli aktuell i en markexploatering eller markanvisning om
den till exempel omfattar allmänna anläggningar som kommunen ansvarar för. Det är
vanligt att kommunerna då väljer att separera dessa anläggningar från
markanvisningarna, för att kunna hantera dessa separat med stöd av LOU, skriver
Caesar et al. (2013).
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4 Rättvisa i stadsutveckling och social
hållbarhet
Inom mark- och fastighetsjuridik, och framförallt avtalsjuridik, finns det en viss aspekt
av rättvisa att ta hänsyn till vid uttryck och begrepp som används. Detta för att skapa
tydlighet och rättvisa i det som parterna kommer överens om. Rättviseaspekter
kommer även in i det arbete som kommunerna utför när de stadsplanerar och arbetar
med allmänheten och med byggaktörer.
Liksom social hållbarhet finns ingen enhetligt vedertagen definition av vad rättvisa är
eller hur det ska tolkas. Att vara tydlig med vad som menas med rättvisa är därmed,
liksom för begreppet social hållbarhet, en viktig aspekt för en funktionell och hållbar
stadsutveckling.
4.1

Vad är rättvisa?

‘Rättvisa’ är ett begrepp som kan delas upp i två delar: distributiv och retributiv
rättvisa. Retributiv rättvisa handlar om hur individer ska bli bestraffade för felaktiga
handlingar (Kalbro, 1988), till exempel vad för böter som ska ges för ett visst
handlande (Rättvisa, u.å.). Distributiv rättvisa handlar om hur fördelar ska delas upp
mellan individer (Kalbro, 1988), till exempel hur resurser ska fördelas (Rättvisa, u.å.).
Denna studie behandlar främst den distributiva rättvisan.
Inom stadsutvecklingsfrågor kan Aristoteles princip, att ‘lika individer ska bli
behandlade lika och olika individer ska bli behandlade olika’, tillämpas (Kalbro, 1988).
Eckhoff (1970, refererad i Kalbro, 1988) beskrev detta mer som att ‘alla lika ska
behandlas lika’ (vilket kan jämföras med regeringsformens likhetsprincip (Allt om
Juridik, 2014)). Hur individer ska behandlas ska stå i relation till deras likheter och
olikheter, där de som dömer får avgöra vad som är relevanta eller irrelevanta
skillnader. Exempel på detta inom stadsutveckling kan vara kommuner som dömer
olika byggherrars inkomna anbud i en markanvisningstävling, där irrelevanta skillnader
mellan byggherrarna ska bortses från när marktilldelning sker.
4.2

Jämlikhet och rättvisa

Vid diskussion om jämlikhet, och rättvisan i det, har Eckhoff (1970, refererad i Kalbro,
1988) kommit fram till att detta kan innebära att lika möjligheter att uppnå något ska
ges för alla individer. Jämlikhet har dock flera sidor som Rae (1981) presenterar i form
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av olika frågor. Exempel på sådan fråga är: För vem är det jämlikt? Inom
markanvisningstävlingar skulle liknande fråga kunna formuleras som: Är det jämlikt om
kommunen använder dessa kriterier vid bedömning av alla inkomna anbud, eller ska
dessa enbart appliceras på vissa anbud?
Även frågor om vad som ska fördelas jämlikt kan uppstå, enligt Rae (1981). Det kan
vara att det ska vara jämlikt för alla att ha samma möjligheter till att uppnå något. Det
vill säga, antingen lika tillgång till de nödvändiga medlen för att erhålla detta något,
eller att alla har samma sannolikhet att erhålla det. Jämlikhetsfördelning kommer även
på fråga i mer objektiva sammanhang såsom lön eller utbildning, eller mer subjektiva
värderingar, till exempel livskvalitet.
4.3

Juridiska principfrågor och rättviseteorier

Det har utvecklats flera teorier och principer om vad rättvisa är, hur det uppnås och
hur det appliceras. Utilitarism är en rättviseprincip som grundar sig i att lycka, eller
nytta, (på engelska ‘utility’) ska maximeras. Det vill säga, att välja det alternativ som
övergripande medför de bästa konsekvenserna och därmed skapar det största
nettoöverskottet av lycka (Simmonds, 1988). Denna teori värderar inte handlingar
efter vad som tidigare hänt utan ser enbart framåt i tiden. Utilitarismen lägger inte
heller värde i om hur välfärd ska fördelas, utan bara att den ska maximeras. Därmed
kommer det välfärdsmål som ger mest nytta att fastställas, och sedan utgår alla beslut
från detta, oavsett om vissa drabbas negativt.
I motsatt till utilitarismen handlar Rawls rättviseteori om att på ett rationellt sätt
försöka förena idén om att rättvisa går före det goda, och att varje människa är en egen
individ (Simmonds, 1988). Detta kan jämföras med att även om en handling medför
nytta för samhället så kan den inte rättfärdigas om det inte är rättvist för de som bor i
området idag. Det vill säga att även om en samhällsekonomisk vinst uppstår då ett
område bebyggs är det inte automatiskt rättvist eftersom de som bor i området kan
behöva lämna det. Området skulle kunna bebyggas om en rimlig kompensation ges och
accepteras av de idag boende – till exempel ersättningsbostad eller ersättning för
bostadens marknadsvärde. Men handlingen (utbyggnaden) kan inte rättfärdigas förrän
denna kompensationen verkställts. På så sätt respekteras varje individs ägorätt
samtidigt som rättvisa kan uppnås.
Rawls finner också att om rättvisa ska uppstå kan inte en strävan mot nyttomaximering
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prioriteras före ökad välfärd. Till exempel kan inte en kommun prioritera den
ekonomiska välfärden över investeringar i ekologisk eller social hållbarhet om de vill
uppnå en rättvis och hållbar stadsutveckling.
Det goda ska, enligt Rawls, endast betraktas som ett positivt värde när det är avgjort
om det goda är rättvist, det vill säga det goda ska prioriteras efter rättvisa (Simmonds,
1988). För att detta ska avgöras på ett opartiskt sätt ska all kunskap om vad som
särskiljer personer från varandra försöka utplånas, den så kallade ‘okunnighetsslöjan’.
Med detta menar Rawls att endast det nödvändiga som behövs för att fatta ett rättvist
beslut ska blottläggas för beslutsfattaren (Simmonds, 1988). Detta kan liknas vid den
process som kommuner ibland genomgår i markanvisningstävlingar för att inte döma
bidraget utifrån att det är just ett specifikt bolag som sökt.
Även det så kallade Paretokriteriet används ofta för att avgöra om en förändring
medför en förbättring (Kalbro, 1988). Kriteriet innebär att en handling som medför en
förbättring för någon, och samtidigt ingen försämring för någon annan, kan anses vara
en förbättring. Kriteriet gör inget uttalande om rättvisan i handlingen, men kan under
vissa villkor tolkas som ett grundläggande krav för att handlingen ska anses vara rättvis.
Exempelvis måste mål inom ekonomisk hållbarhet nås utan att mål för ekologisk eller
social hållbarhet drabbas negativt för att Paretokriteriet ska vara uppfyllt.
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5 Metod
Enligt Kylén (2004) och Saunders et al. (2016) bemöts studier, vars syfte och mål är av
kvalitativ karaktär, bäst genom kvalitativa forskningsstrategier. En beskrivande studie
som denna är just kvalitativ. Frågeställningarna besvarades därför dels genom
dokumentgranskning med juridiskt perspektiv och dels genom textintervjuer. Utöver
detta hölls även en djupdykande, semistrukturerad intervju med en nyckelperson inom
projektet Vallastaden.
Metoden är uppdelad efter de i tre tillvägagångssätt för att besvara frågeställningarna:
Dokumentgranskning, Textintervjuer och Semistrukturerade intervjuer. Dessa tillvägagångssätt
beskrivs i detta kapitel under rubrikerna Urval, Genomförande samt Presentation och
bearbetning av inhämtade data. Diskussionen som följer resultatet är uppdelat i två teman
utifrån de två frågeställningarnas särdrag, det vill säga Hantering av social hållbarhet i
urvalsprocesser och Tydlighet och rättvisa.
5.1

Val av stadsutvecklingsprojekt

Stadsutvecklingsprojekten valdes först ut efter generella kriterier:
− projekten skulle ha innefattat markanvisningstävlingar som utgått från sociala
hållbarhetskriterier vid urval av vinnare,
− projekten skulle i huvudsak ha haft inriktning mot bostadsbyggnation,
− projekt skulle vara från olika kommuner, för att få större vid av kommuners
olika sätt att hantera frågan,
− projekten skulle vara av olika storlek, för att undvika eventuella mönster och
sätt att hantera social hållbarhet specifikt för en viss storlek av projekt.
Inom varje projekt har sedan en markanvisningstävling valts ut (om det förekommit
flera tävlingar) och ett område, kvarter eller byggrätt med en enda avtalsprocess
mellan kommunen och en byggherre.
Alla de valda stadsutvecklingsprojekten har ett uttryckt fokus på social hållbarhet i sina
projektbeskrivningar på respektive projekts hemsida. För en djupare analys har
projekten valts ut för att redogöra för vilka ansatser kommunerna gjort för att införa
social hållbarhet i stadsutvecklingen.
Följande fyra stadsutvecklingsprojekt valdes ut för denna studie:
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− Göteborg Stad, stadsutvecklingsprojekt Älvstaden med delprojekt Södra
Älvstranden, specifikt Skeppsbron
− Stockholms stad, stadsutvecklingsprojekt Norra Djurgårdsstaden med
delprojekt Kolkajen, specifikt Södra Pirkvarteret
− Nacka kommun, stadsutvecklingsprojekt Centrala Nacka med delprojekt Nya
gatan, Nya gatan-Stadshusområdet etapp 3, specifikt område 7
− Linköping kommun, stadsutvecklingsprojekt Vallastaden, specifikt område
5H i kvarteret Initiativet
Projektet Kolkajen i Stockholm valdes ut som ett intressant projekt för denna studie då
Stockholm har bostadsbrist och befolkningstillväxt (Nylander, 2014). Med snarlik
avgränsning valdes även projektet Skeppsbron i Göteborg ut för att se hur
markanvisningstävlingar med kvalitativa urvalskriterier hanteras i en annan storstad.
Projektet Nya gatan i Nacka valdes i egenskap av att kommunen ligger i direkt
anslutning till en storstad och där Nacka kommun i detta projekt satsar på att utveckla
en samlad centrum- och stadskärna. Projektet Vallastaden i Linköping skiljer sig från
de övriga valda projekten, då Linköping är en medelstor stad som inte gränsar till
någon av storstäderna i landet. Linköpings kommun har satsat mycket på både
markanvisningstävlingar generellt och i detta projekt specifikt på social hållbarhet.
Kort om de utvalda stadsutvecklingsprojekten

Skeppsbron i Göteborg
Göteborg är landets näst största stad och ligger placerad i västra delarna av landet. Det
bor cirka 572 000 invånare i kommunen (Göteborg, 2019) och befolkningstillväxten
har snabbt ökat de senaste åren (Göteborg Stad, 2018). Staden erbjuder stor variation
av byggnader: arenor, bostadsområden, industriområden, affärskvarter och
shoppingstråk.
Sydväst om Göteborgs centrum arbetar kommunen med projektet Älvstaden, där det
har skett en markanvisningstävling för delområdet Skeppsbron inom området Södra
Älvstranden (Göteborg Stad, 2019), se Figur 4 nedan. Området har tidigare använts
främst till parkering, men planeras att till 2027 vara plats för 450 nya bostäder och
ungefär 30 000 kvadratmeter lokalytor, vilka ska nyttjas av restauranger, butiker,
kontor och hotell.
Målet med stadsutvecklingsområdet är att skapa en ny “spännande mötesplats vid älven”
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(Göteborg Stad, 2019). Det ska dessutom finnas enkla och fria kommunikationsmedel
för transport till, inom och från området, samt enkla och snabba byten av
transportmedel. Byggnaderna i området ska erbjuda “ett nytt attraktivt ansikte” ut mot
älven och en trivsam stadsdel att mötas i, skriver kommunen. Kajstråket ska med sin
planerade badplats erbjuda möjligheter till fria möten och bad. Stadsdelen ska vara
känd som hållbar och ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Figur 4. Illustration över projektområdet Skeppsbron. (Bildkälla: Älvstranden Utveckling AB, ur
‘Inbjudan till markanvisning på Skeppsbron. Älvstaden Hållbar stad – öppen för världen’,
Göteborg Stad, u. å.).

Kolkajen del 2 i Stockholm
Landets huvudstad, och största stad, har cirka 960 000 invånare i kommunen
(Stockholm, 2019) och cirka 2 300 000 invånare i länet (Stockholms län, 2019).
Stockholm, och kommunerna i länet, är bland de mest befolkningstäta i Sverige (SCB,
2019). Stockholm, liksom Göteborg, erbjuder stor variation av byggnader och
anläggningar.
Stadsutvecklingsområdet Kolkajen ligger vid vattnet i den nordöstra delen av
kommunen (se Figur 5 nedan), och är en del av ombyggnation från industriområde till
bostadsområde i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2019). Här ska det byggas
1500 bostäder (varav 40 studentlägenheter) och ungefär 11 000 kvadratmeter
kommersiell yta med start runt år 2020. Utöver detta tillkommer områden för
förskolor, torg, parker, kajstråk och en så kallad vattenarena (badplats). Kolkajen
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kommer bland annat byggas på påldäck, och på grund av tidigare industriverksamheter
kommer det krävas sanering i området.
Syftet med projektet är att fortsätta utbyggnationen av en stadsmiljö med hög kvalitet
(Stockholms stad, 2016a). Området ska ha gott om mötesplatser för att locka besökare
och en bred variation av boende till området. Stadsrummen ska spegla mångfald och ha
olika bebyggelsetyper. Kommunen har som mål att den nya stadsdelen Norra
Djurgårdsstaden ska vara i framkant inom hållbar stadsutveckling och inom denna
stadsdel ingår projektet Kolkajen (Stockholms stad, 2018). Detaljplanen antogs år
2016 (Stockholms stad, 2016b), och inflyttning beräknas ske under åren 2023–2028
(Stockholm, 2019).

Figur 5. Illustration över projektområdet Kolkajen. (Bildkälla: Adept & Mandaworks, ur
‘Kvalitetsprogram för gestaltning: Detaljplan Kolkajen Arbetsdokument 20180115’, Stockholms
stad, 2018).

Nya gatan etapp 3 i Nacka
Nacka är en kranskommun till Stockholm med 104 000 invånare (Nacka, 2019). Idag
satsas det på att knyta samman kommunen och skapa en samlad stadskärna, eftersom
ett tydligt centrum för kommunen tidigare har saknats (Nacka kommun, 2016).
Kommunen har även en positiv befolkningstillväxt (Nacka kommun, 2017a).
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Området för Nya gatan ligger strax väster om Nacka Forum, kommunens stora
köpcentrum, som syns i höger hörn i Figur 6 nedan. Projektet består av två
detaljplaner, och för denna studie valdes Detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet och
mer specifikt etapp 3 som består av det sydöstra kvarteret. Delområdet annonserades i
en markanvisningstävling under december 2016 och en byggherre vann tävlingen och
tilldelades markområdet. Nacka kommun planerar att det byggs ungefär 140 nya
bostäder med verksamheter i bottenplan. Detta kan jämföras med de cirka 1 000 nya
bostäder som totalt planeras att byggas i projekt Nya gatan (Nacka kommun, 2019).
Målet med Nya gatan och projektet Centrala Nacka är att skapa en stadskärna som är
levande, attraktiv och hållbar (Nacka kommun, 2015). Det ska finnas offentliga stråk
att röra sig i, området ska kännas öppet och forma området så att det uppfattas vara en
del av ett centrum. Dessutom ska det finnas blandade ytor i området: bostäder, kultur,
handel, parker, skola och arbetsplatser med mera. Projektet Nya gatan väntas vara
färdigställt år 2025 (Nacka kommun, 2017b).

Figur 6. Illustration över projektområdet Nya gatan etapp 3. (Bildkälla: Nacka kommun, ur
‘Gestaltningsprogram – Nya Gatan, stadshusområdet’, Nacka kommun, 2014)

Vallastaden i Linköping
Linköping är en universitetsstad med ca 161 000 invånare under 2018 (Linköping,
2019). Staden ligger mellan Norrköping och Jönköping och genomkorsas av E4:an.
Även i denna kommun finns en befolkningsökning (Linköpings kommun, 2019).
I Linköping påbörjades ett idéprogram sommaren 2011 med avsikten att skapa ett nytt
bostadsområde intill universitetets campus och redan 2013 vann detaljplanen laga kraft
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(Vallastaden, 2017a). Hela projektområdet ses nedan i Figur 7. Det aktuella området
för projektet ligger sydöst om centrum och var tidigare jordbruksmark. Här planeras
det att byggas totalt ca 1 500 bostäder varav hälften blir bostadsrätter (Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Linköping, 2017), 21 verksamhetslokaler och 2 200
kvadratmeter kontor (Vallastaden, 2017b).
Området har delats upp i flera markanvisningstävlingar, där denna studie har
dokumentgranskat handlingar från 2017-09-17 (den femte tävlingen i ordningen)
(Vallastaden, 2017c). Visionen inom stadsdelen är att skapa mångfald och mångfaldigt
boende. Ingen byggnad ska vara den andra lik, och det ska finnas gott om
gemenskapsytor för möten, lek och rekreation. Syftet med Vallastaden har varit att
göra Linköping till en mera attraktiv stad, och samtidigt utveckla samhällsbyggande i
Sverige (Vallastaden, 2017d).

Figur 7. Illustration över projektområdet Vallastaden. (Bildkälla: Okidoki Arkitekter, ur
‘Markanvisning 2017 Vallastaden – Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse inom
Vallastaden’, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Linköping, 2017)
5.2

Dokumentgranskning

Dokumentgranskning är en kvalitativ forskningsstrategi där texter och handlingar
tolkas för att göra bedömningar och dra slutsatser kring ett eller flera utvalda ämnen
(Bowen, 2009).
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Fördelar med att granska dokument är bland annat att data kan samlas in på ett
effektivt sätt, eftersom data redan är funnen och nedskriven (Bowen, 2009).
Dokument är även ‘oföränderliga’, det vill säga att de kan läsas och granskas flera
gånger utan att förändras under tiden.
Det finns även risker som måste uppmärksammas när dokumentgranskning används
(Bowen, 2009). Dokumenten är sällan framtagna i forskningssyfte och kan därmed ha
en egen ‘agenda’. Dokumenten kan också vara vinklade eller ha motiv som gör att de
inte är fullkomliga i sin presentation, eller till och med medvetet utelämnar
information. Ett dokuments äkthet och aktualitet måste också beaktas, eftersom nyare
information eller handlingar kan göra att dokumentet inte längre är tillförlitliga. Både
Bowen (2009) och O’Leary (2017) menar att det är viktigt att utvärdera och förstå
dokuments subjektivitet innan granskningen inleds, för att undvika att forskningens
trovärdighet äventyras.
Ytterligare en risk att vara uppmärksam på, menar Bowen (2009), är att dokument kan
vara svårtillgängliga eller kostsamma att få tag i. Det är därför viktigt att den som ska
utföra studien betänker vilken typ av data som kan inhämtas från olika dokument och
om dessa dokument finns tillgängliga, innan metoden alls väljs som strategi. I denna
studie har granskning av dokument gjorts främst av allmänna handlingar, exempelvis
plan- och tävlingsprogram, kommunala riktlinjer och markanvisningsavtal. I och med
att dessa är allmänna handlingar sparas både tid och kostnad vid datainsamling.
Så länge den som använder sig av dokumentgranskning är uppmärksam och följer sin
plan samt de åttastegsprocesser som O’Leary tagit fram, bör fördelarna med metoden
vara större än de eventuella riskerna. I denna studie medförde riskerna inte några
problem då återkoppling till O’Learys och Bowens rekommendationer gjordes
kontinuerligt. Bland annat iakttogs viss försiktighet att dokument, såsom
planhandlingar, inte är skapade för att analyseras ur ett forskningsperspektiv och kan ha
politisk partiskhet.
Urval

Dokument att granska
De dokument som valdes att granskas i denna studie var av typen ‘offentliga register’
enligt O’Learys (2017) uppdelning av typer av dokument. Dokumenten valdes för att
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förstå hur kommuner har planerat för social hållbarhet och hur de valt byggherre i
markanvisningstävlingar. Dessa dokument valdes utifrån bedömningen att de data och
övriga uppgifter som eftersöktes skulle regleras och beskrivas i denna typ av
dokument. Bedömningen grundades i att sådana regleringar och beskrivningar enligt
PBL skall återfinnas i dessa typer av sådana dokument.
De handlingar som granskades inom varje projekt listas här nedan. En fullständig
förteckning över de exakta handlingarna i dokumentgranskningen finns i Bilaga B.
− Detaljplanekarta och planbeskrivning alternativt i förekommande fall
genomförandebeskrivning
− Riktlinjer för markanvisning
− Kvalitetsprogram
− Tävlingsprogram
− Andra för projekten relevanta handlingar
− Utvärdering av tävlingsbidrag
− Markanvisningsavtal
− Genomförandeavtal
Då projektet Skeppsbron i Göteborg påbörjades innan nya PBL samt Lag om
kommunala riktlinjer för markanvisningar infördes har kommunens då gällande policy
för markanvisning studerats och jämförts med de nu gällande riktlinjerna för
markanvisning.
I de fall ett projekt inte kommit till det stadiet att vissa handlingar ännu upprättats har
istället utkast till avtal granskats, vilket gjordes för Kolkajen och Nya gatan. I vissa fall
har även utkast eller så kallade avidentifierade handlingar granskats, för att inte strida
mot Dataskyddsförordningen (2016/679/EU), mer känd som GDPR.
För projektet Kolkajen i Stockholm har markanvisningstävlingen avslutats och
förhandlingar med byggherrar pågår (epostkommunikation med J. Andersson,
projektledare planering på Stockholms stad, den 22 mars 2019). I och med detta har
kommunen inte offentliggjort tävlingens utvärderingshandlingar ännu, vilka därför inte
granskats i denna studie. För både Kolkajen och Vallastaden (område 5H i kvarteret
Initiativet) har genomförandeavtalen inte upprättats ännu, vilket gör att dessa inte har
granskats i denna studie. För projektet Kolkajen ställdes kompletterande frågor riktade
till det saknade utvärderingsutlåtandet direkt till kommunen via e-postmeddelanden.
För Vallastaden ställdes mer djupdykande och kompletterande frågor i den
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semistrukturerade intervjun.

Attribut inom social hållbarhet
Utifrån sammanställningen av litteratur gällande social hållbarhet i stadsutveckling som
gjorts i avsnitt 2.5 har ett urval av attribut inom begreppet gjorts för att dessa ska
närmare studeras. Dessa attribut är:
−
−
−
−
−

Levande bottenvåningar och fasader
Blandade bostadsformer och upplåtelseformer
Utformning av offentliga rum
Gemenskapsytor inomhus och utomhus
Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning
Genomförande

Planeringen
O’Leary (2017) har tagit fram ett ramverk med åtta steg för hur planering inför en
dokumentgranskning kan se ut. Första steget i processen är att skapa en lista över
dokument som ska utforskas, vilket leder vidare till att fundera över hur dessa
dokument kan inhämtas. I detta fall hämtades dokumenten i första hand via
kommunernas respektive hemsida och i andra hand beställdes handlingar från
kommunerna via e-post. Steg tre är att betänka de fördomar och olika vinklingar som
kan förekomma i dokumenten. Här togs hänsyn till att de dokument som skulle
granskas var framtagna av politiskt styrda kommuner och att vinklingar utifrån politik
och andra agendor kunde finnas.
Steg fyra är att utveckla lämpliga färdigheter för den kommande forskningen. Steg fem
innebär att överväga de strategier som är mest lämpliga för att säkerställa
trovärdigheten. Steg sex är att ta reda på vilken data som behövs för den aktuella
studien. Det fjärde, femte och sjätte steget i granskningen planerades vidare enligt
O’Learys (2017) andra process, vilken förklaras nedan.
Det sista steget i planeringen, enligt O’Leary (2017), är att se till att ha en reservplan,
vilket för denna studie var att kontakta kommunerna för att kunna ställa
kompletterande frågor när åtkomst till dokument saknades.

Granskningen
Utöver O’Learys åttastegsprocess för att planera inför en dokumentgranskning har
O’Leary utarbetat ytterligare en process för minimering av risker vid analys av dokument,
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vilken läses nedan i Tabell 1.
I processen för minimering av risker vid analys är det initiala steget att samla in
relevanta dokument för varje projekt. I steg två utvecklas ett organiserings- och
utvecklingssystem för analysen. Dokumenten ska sedan, i steg tre, kopieras för att
möjliggöra anteckningar och samtidigt ha kvar den ursprungliga texten. I det fjärde
steget ska äktheten av dokumentet granskas och för att säkerställa detta gjordes en
särskild kontroll av att handlingarna var antagna och beslutade eller om de var
arbetsdokument. I steg fem undersöktes om dokumenten hade något motiv eller någon
agenda.
Bakgrundsinformationen i dokumentet ska sedan i steg sex undersökas, vilket är bland
annat syftet, tonen eller stilen på texten. I det sjunde steget ska kritiska frågor kring
dokumentet ställas. I det sista steget, steg åtta, ska innehållet i dokumentet granskas.
Detta sista steg, utforska innehållet, beskriver O’Leary (2017) kan utföras på två olika
sätt: genom intervjutekniker eller innehållsanalys.
Tabell 1. O’Learys åttastegsprocess för att minimera risker vid granskning (2017).
Process för att minimera risker vid analys och granskning av dokument

1

Samla in relevanta dokument

2

Utveckla ett organiserings- och hanteringssystem

3

Kopiera eller skriv ut dokument för att möjliggöra noteringar

4

Utvärdera äktheten i dokumenten

5

Undersök dokumentets agenda, motiv och vinkel

6

Undersök dokumentets bakgrundsinformation

7

Ställ kritiska frågor till dokumentet

8

Utforska innehållet

Intervjutekniken innebär att granskaren behandlar texten som en respondent och
“ställer frågor” till texten. För studien har frågorna utformats utifrån frågeställningarna,
vilka sedan ställts till dokumenten. Listan med frågor utformades så att både vad
dokumenten förmedlade och hur de har tagits fram kunde undersökas. Dessa frågor går
att läsa i Bilaga A, och var utformade som en checklista.
Checklistan medförde att det var tydligt och gick snabbt att se vad som eftersöktes i
varje dokument utifrån attributen i begreppet social hållbarhet som är listade under
avsnitt 5.2.1 Urval. Svaren på frågorna antecknades för hand på checklistan, dels med
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korta ja/nej-svar, dels med längre svar samt korta minnesanteckningar.
I denna studie beaktades de etiska aspekterna med granskningen, vilket delvis innebar
att utesluta eller omfamna handlingar med känslig information eller
identifieringsfaktorer för de som deltagit i tävlingarna. Större delen av handlingarna har
publicerats på kommunernas hemsidor som allmänna handlingar, och dessa kunde på
ett enkelt sätt därför användas utan problem i studien. Däremot användes inte avtal
som ännu inte blivit allmänna handlingar, eftersom de innehöll känslig information och
då dessa inte alltid kunde tillhandahållas från kommunerna. Istället användes i dessa fall
utkast till avtal där ingen känslig information fanns med. Detta påverkar inte
trovärdigheten i studien eftersom den känsliga informationen inte var det som
eftersöktes. Avtalens innehåll avseende formuleringar och villkor kunde på så sätt
studeras utan problem.
Presentation och bearbetning av inhämtade data

Efter att samtliga dokument granskats gjordes en sammanställning digitalt i ett
Excelark. Den data som inte var relevant med hänsyn till denna studies syfte och mål
sållades bort i denna sammanställning. Den digitala sammanställningen gjorde att
svaren från varje typ av handling (detaljplaner, tävlingsprogram etc.) för samtliga
projekt snabbt kunde överblickas och jämföras med varandra.
I resultatdelen presenteras sammanställningen av dokumentgranskningen i textform,
kategoriserade efter vilken typ av dokument och vilken typ av fråga som svaren
kommer ifrån. Resultatet för varje dokumenttyp är indelat i tre teman: Generella frågor,
Dokumentspecifika frågor och Användningen av attribut inom social hållbarhet. Svaren är
blandade med utförligare svar från de längre, mer öppna frågorna och kortare svar på
till exempel huruvida ett attribut eller ett begrepp har behandlats. För de längre svaren
redogörs även för exempel på de fynd som gjordes i vissa av dokumenten.
I Stockholms stad fanns inte samtliga dokument som efterfrågades i
dokumentgranskningen offentliggjorda eller framtagna, eftersom projektet inte nått
fram till detta stadie ännu. Av denna anledning ställdes kompletterande frågor via epost. Svaren på dessa frågor var kortfattade och är inarbetade i resultatet av
dokumentgranskningen för att väga upp för de saknade dokumenten. Frågorna som
ställdes direkt till kommunen var desamma som ställdes till dokumenten i
förekommande fall.
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I resultatkapitlet presenteras dokumentgranskningens resultat dels genom en
sammanfattning och dels genom en fullständig redovisning.
5.3

Textintervjuer

I de fall då en djupgående intervju inte är motiverat för att besvara en frågeställning
kan istället textintervjuer användas som insamlingsmetod. Även med denna strategi
finns det både för- och nackdelar. Menchik och Tian (2008) skriver i en artikel att epostintervjuer, eller så kallade textintervjuer, kan ge respondenten möjlighet att
fundera, utveckla och omformulera sina svar. Detta på ett sätt som inte är möjligt
genom intervjuer via telefon eller vid fysiska möten. Eftersom denna studie är, som
tidigare nämnt, mer kvalitativ än kvantitativ och mer utförliga svar önskades valdes
textintervjuer före enkätundersökning, som är en ofta använd datainsamlingsmetod.
Textintervjuerna syftar till att ge övergripande information om kommunernas
generella förhållningssätt runt begreppet social hållbarhet i stadsutveckling och deras
generella förfaranden inom markanvisningstävlingar. Dessa textintervjuer fungerar
således som komplement till den genomförda dokumentgranskningen, för att skapa en
bredare bild av det kommunala arbetet.
Urval

Textintervjuerna skickades till samtliga fyra kommuner där de utvalda
stadsutvecklingsprojekten finns. Information om och inbjudan till intervjuerna
skickades via mejl till kommunernas kundtjänst så att kommunerna själva kunde välja
den mest lämpliga personen att besvara frågorna.
Genomförande

För att få en klar bild över hur de utvalda kommunerna förhåller sig till
markanvisningstävlingar och social hållbarhet generellt skapades formulär för
textintervjuer. Formuläret för detta togs fram genom sidan
https://www.surveygizmo.com. Sidan är i första hand skapad för enkäter, men då
antalet respondenter och utformningen av frågorna i denna studie inte är anpassade för
enkäter kommer fortsättningsvis begreppet textintervju att användas. Sidan
https://www.surveygizmo.com valdes ut då verktyget är flexibelt med hur en fråga
kan ställas och på vilket sätt svaren kan fyllas i. För denna studie användes enbart
alternativet att respondenten fick en större textruta att besvara med fritext utan
begränsningar i antalet tecken. Detta gjorde att respondenterna fritt kunde formulera
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sitt svar.
Textintervjun bestod av totalt sju ‘sidor’ med 14 frågor om hanteringen av social
hållbarhet i markanvisningstävlingar. Hela utformningen på intervjun och frågorna
läses i Bilaga C.
Presentation och bearbetning av inhämtade data

Textintervjuerna presenteras i textformat i resultatdelen, i form av sammanställning av
de inkomna svaren där varje kommuns svar kort presenteras. I det fall en kommun inte
svarat eller uppfattat frågan fel och därmed svarat irrelevant, redovisas inte svar från
den kommunen för den specifika frågan.
Resultatavsnittet inleds med citat ur intervjuerna där respondenterna fått svara på hur
de personligen (alltså inte utifrån sin roll som kommunrepresentant) definierar social
hållbarhet i stadsutveckling.
5.4

Semistrukturerad intervju

Semistrukturerade intervjuer är att föredra framför många andra intervjustrukturer
eftersom intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och djupdyka i de mest
intressanta frågorna (Dalen, 2008).
I denna studie hölls en semistrukturerad intervju över högtalartelefon. Enligt Irvine et
al. (2013) har det tidigare ansetts vara att föredra att genomföra intervjuer genom
fysiska möten då kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck med mera kan påverka ett
samtal mycket. En klar nackdel däremot är att det kan vara tidskrävande, kostsamt och
svårt rent geografiskt (Irvine et al., 2013). Nackdelarna kan överkommas genom att
istället hålla telefonintervjuer, menar Irvine et al. (2013).
Urval

Utifrån den data som samlades in i samband med de övriga tillvägagångssätten gjordes
en bedömning att en djupdykande, semistrukturerad intervju angående projektet
Vallastaden var av intresse. Projektet har gjort tydligast ansats att utveckla en socialt
hållbar stadsdel. Av denna anledning valdes Linköpings kommun ut och tillfrågades att
delta i en semistrukturerad intervju angående projektet Vallastaden. Respondenten
arbetar på plankontoret som exploateringsingenjör och projektledare och har varit
ansvarig för markanvisningarna i Vallastaden under 2012–2017. Hen har även delvis
varit projektledare för Vallastaden.
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Genomförande

För just semistrukturerade intervjuer har Kylén (2004) tagit fram en modell för hur
intervjun bäst genomförs. Denna kallas för trattmodellen och innefattar sex steg som
redovisas i Figur 8 samt mer genomgående nedan.
Öppning
Fri berättelse
Precisering
Kontroll
Information
Avslutning

Figur 8. Illustration av Kyléns trattmodell för intervjuteknik. (Kylén, 2004, s.31)
Steg ett, öppning

Ramarna för intervjun klargörs och genomgång görs av
deltagare, hantering av intervjusvar, syftet med intervjun
samt planerad längd.

Steg två, fri berättelse

Öppna, breda frågor ställs och respondenten får berätta fritt.

Steg tre, precisering

Den fria berättelsen konkretiseras, exempel och förklaring
kan ges. Följdfrågor ställs.

Steg fyra, kontroll

Kontrollera om svaren uppfattats korrekt, om motstridiga
svar kommit fram kan dessa ställas mot varandra.

Steg fem, information

Intervjun börjar avrundas. En kort genomgång och
sammanfattning av anteckningar samt en påminnelse om hur
svaren kommer hanteras passa bra här. Respondenten får tid
att ställa frågor och reda ut oklarheter.

Steg sex, avslutning

Intervjuaren tackar för samarbetet och förklarar vad som
händer härnäst. Frågor om återkoppling eller komplettering
görs även här.

Intervjun angående Vallastaden genomfördes över högtalartelefon och samtalet varade
50 minuter. Båda intervjuare ställde frågor under samtalet. Frågorna som intervjun
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utgick ifrån går att läsa i Bilaga D Intervjufrågor. Efter det att intervjun transkriberades
och sammanställdes skickades den till respondenten per e-post. Efter återkoppling med
förtydliganden sammanställdes intervjun i resultatet.
Respondenten fick godkänna att materialet från intervjuerna skulle behandlas, användas
och publiceras i denna studie genom att underteckna medgivandeblanketter.
Respondenterna fick också godkänna att samtalet spelades in och fick kommentera den
sammanställning som gjordes efter att transkribering av samtalet gjorts. Till intervju
användes även Microsoft PowerPoint som respondenten skickade via e-post till
intervjuarna några minuter innan intervjun, för att respondenten skulle kunna förklara
så tydligt som möjligt.
Presentation och bearbetning av inhämtade data

Intervjun som genomfördes presenteras som en sammanställning av svaren under ett
eget avsnitt i resultatkapitlet, avsnitt 6.4 Djupdykande intervju om projektet Vallastaden,
där intressanta aspekter kring tydlighet och projektets planeringsprocess presenteras.
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6 Resultat
Kapitlet inleds med en sammanfattning av resultatet från dokumentgranskningen följt
av presentation av fullständigt resultat av dokumentgranskningen. Därefter redogörs
svaren från textintervjuerna med kommunerna. Kapitlet avslutas med resultatet från
den djupdykande semistrukturerade intervjun.
6.1

Sammanfattning av dokumentgranskningens resultat

Detta avsnitt sammanfattar översiktligt det resultat som presenteras i 6.2 Resultat av
dokumentgranskningen.
Generellt dokumenten

Generellt i de granskade detaljplanerna finns spår av en strävan mot att belysa
hållbarhetsperspektivet. Vissa detaljplaner har uppmärksammat hållbarhet mer än
andra, samtliga omnämner begreppet. Främst är ekologisk hållbarhet i fokus.
Ekonomisk nämns kort i samtliga på någorlunda liknande sätt och social hållbarhet tar
sig uttryck på flera olika sätt. Projekten är valda utifrån att de påstås eftersträva social
hållbarhet. Trots detta återfinns i granskningen att av de granskade detaljplanerna
endast är det detaljplanerna i Vallastaden och Kolkajen som har fokuserat på social
hållbarhet.
Denna trend ses även i övriga dokument. Hållbarhet, och delvis social hållbarhet, finns
med – men de flesta dokument fokuserar inte på social hållbarhet. Vallastaden har
bedömts ha flest dokument som faktiskt haft fokus på social hållbarhet. Inga dokument
i något projekt redovisar någon definition av begreppet social hållbarhet. Dokumenten
har varierande grad av hantering av hållbarhet. Andra dokument, bland annat avtalen,
omnämner hållbarhet endast mycket kort och hänvisar istället oftast till
kvalitetsprogram, detaljplaner med mera.
Begreppet social hållbarhet omnämns i flertalet dokument, upprepade gånger, som
något som eftersträvas. Kommunerna ställer krav på byggherren att hållbarhet, och
ibland även social hållbarhet, ska uppnås eller åtminstone eftersträvas. Det dock varken
förtydligas eller föreslås vilka mer exakta åtgärder kommunerna önskar i projekten.
Angående hänvisningar till vad för underlag dokumenten är grundade på och vilka som
fattat beslut om dokumenten skiljer det sig åt från dokument till dokument och projekt
till projekt. Generellt har dokument från Kolkajen och Skeppsbron varit tydliga med
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att redogöra vad för underlag dessa är baserade på och vem eller vilka som fattat
beslut. Oftast hänvisas till Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar i
kvalitetsprogrammen, men i övrigt hänvisas det inte till några lagrum.
Attributen

Projektet Nya gatan bedömdes hantera attributet ‘Levande bottenvåningar och fasader’
i flest dokument av projekten, vilket kan utläsas av Tabell 2 nedan där summering av
projektens användning av attributen har gjorts. Samtliga projekt reglerade ‘Utformning
av offentliga rum’ endast i sitt kvalitetsprogram. Samtliga projekt hanterade attributen
‘Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning’ och
‘Gemenskapsytor inomhus och utomhus’ i ungefär samma antal dokument (2–3
dokument, respektive 4–5 dokument). Nya gatan, Vallastaden och Kolkajen använde
sig av attributet ‘Blandade bostadsformer och upplåtelseformer’ i ungefär samma antal
dokument (4–5 dokument). Skeppsbron använde endast detta attribut i ett dokument.
Totalt sett hanterade Vallastaden de olika attributen flest gånger, vilket kan utläsas i
nedanstående tabell.
Tabell 2. Tabell över antalen dokument som hanterar attributen inom projekten.
Antal dokument som hanterar
attributen.

Skeppsbron

Nya
Vallagatan staden

Kolkajen

Totalt antal
dokument per
attribut

Levande bottenvåningar och fasader

3

6

5

4

18

Utformning av offentliga rum

1

1

1

1

4

Involvering av närboende och andra
målgrupper vid utformning

2

3

3

3

11

Gemenskapsytor inomhus och
utomhus

5

4

5

5

19

Blandade bostadsformer och
upplåtelseformer

1

4

5

5

15

Totalt antal något attribut hanteras
inom projekten

12

18

19

18

Specifikt för dokument

Det hänvisas inte till lagrum angående social hållbarhet. Gällande kommunernas
bedömning av tävlingsbidragen innehåller samtliga tävlingsprogram urvalskriterier och
Vallastadens och Kolkajens kriterier har bedömts vara tydligt utformade.
Någon typ av hantering av hållbarhet (och därmed även social hållbarhet) kunde
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återfinnas i samtliga granskade dokument. Flertalet dokument bedömdes inte
redogjorde inte för någon vision om social hållbarhet. I de studerade
markanvisningsavtalen bedömdes även Vallastaden, Skeppsbron och Kolkajen sakna
vision. Liknande resultat sågs vid granskningen av genomförandeavtal där Skeppsbron
inte bedömdes inkludera någon vision. I båda typerna av granskade avtal har enbart
Nya gatan bedömts ha haft med någon sorts vision för social hållbarhet.
6.2

Resultat av dokumentgranskning

Dokumentgranskningen gjordes, som tidigare nämnt i kapitel 5 Metod, på åtta olika
sorters dokument. I Bilaga A hittas samtliga frågor till de granskade dokumenten.
I vissa fall har dokumenten bedömts fokusera på hållbarhet men inte på social
hållbarhet. Detta har skett när dokumentet bedömts inte ta upp något speciellt om
social hållbarhet. Dokumenten kan också ha bedömts fokusera på social hållbarhet,
men inte på hållbarhet. Detta har skett då dokumenten bedömts sakna de ekologiska
och/eller ekonomiska delarna av hållbarhet.
Granskning av detaljplaner

Vallastaden är uppdelat i två detaljplaner, Vallastaden Västra och Östra. Det valda
studieområdet i projektet omfattas endast av Vallastaden Östra, och därmed
presenteras endast granskning från denna. De andra projekten har endast en detaljplan
för de utvalda områdena.

Generella frågor
Samtliga kommuner beaktar hållbarhet och social hållbarhet på något sätt, där det
enbart är detaljplanen från Linköping som bedömts att inte ha hållbarhet i fokus. Utav
de fyra studerade områdena är det Vallastadens och Kolkajens detaljplaner som
bedömts ha haft social hållbarhet i fokus. Inte någon detaljplan har inkluderat en
definition av social hållbarhet. Det framgår vad för underlag samtliga detaljplaner är
baserade på då hänvisningar till underlagen anges i planbeskrivningarna. Vem som
antagit planerna framgår i samtliga granskade planhandlingar.

Dokumentspecifika frågor
Detaljplanen för Nya gatan i Nacka är den enda granskade detaljplanen som bedömts
inte reglera hållbarhet, eller social hållbarhet, i plankartan. Alla detaljplaner har
däremot reglerat hållbarhet i planbeskrivningen. Gällande hänvisningar till lagrum för
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hållbarhet har Skeppsbron, Nya gatan och Kolkajen sådana. Ingen detaljplan hänvisar
till något lagrum för social hållbarhet.
Samtliga plankartor saknar vision för social hållbarhet. Nya gatan och Kolkajen
inkluderar vision för social hållbarhet i planbeskrivningen, övriga detaljplaner har
bedömts sakna någon vision helt i planhandlingarna. Kolkajen och Vallastaden har i
plankartan en reglering av konkreta förslag på hur social hållbarhet kan integreras, och
Vallastaden har även sådana förslag i planbeskrivningen.
Ingen av de detaljplaner som granskats hade någon definition av social hållbarhet.
Samtliga dokument var framtagna av tjänstemän och antagna av politiker.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Samtliga detaljplaner behandlar i någon mån attributen ‘Levande bottenvåningar och
fasader’ och ‘Utformning av offentliga rum’. Endast detaljplanen för Kolkajen
uppmärksammar något om ‘Involvering av närboende eller andra målgrupper vid
utformning’ av området. Däremot har alla detaljplaner med reglering av
gemenskapsytor. Detaljplanerna för Nya gatan och Kolkajen reglerar blandade
bostadsformer eller upplåtelseformer.
Granskning av riktlinjer för markanvisning

Generella frågor
Samtliga markanvisningsriktlinjer har behandlat hållbarhet och social hållbarhet.
Stockholm och Göteborg bedöms ha hållbarhet i fokus. Göteborg och Nacka bedöms
också ha fokus på social hållbarhet. Inga riktlinjer har någon definition av social
hållbarhet. Stockholm och Göteborg har hänvisningar till vilka underlag riktlinjerna
baseras på, vem som tagit fram och antagit dessa.

Dokumentspecifika frågor
Göteborgs riktlinje avseende vad som praktiskt ska genomföras för att uppnå hållbarhet
har bedömts vara tydlig. Ingen riktlinje bedöms vara tydliga med vad som praktiskt ska
genomföras för att social hållbarhet ska uppnås. Ingen riktlinje hade med någon vision
om social hållbarhet. Nacka hade konkreta förslag på hur social hållbarhet kan
integreras.
Ingen markanvisningsriktlinje hade någon definition av vad social hållbarhet är.
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Samtliga riktlinjer är antagna av politiker, genom till exempel nämnd eller
kommunfullmäktige. Vilken typ av underlag som riktlinjerna är baserade på varierar.
Kommunernas olika riktlinjer visar en stor variation, från att det inte framgår vad för
material som använts till att det i inledningen hänvisas till Lag (2014:899) om riktlinjer
för kommunala markanvisningar och till en genomgående hänvisning till kommunens
politiskt beslutade mål, strategier med mera som framkommer i stadens budget,
översiktsplan, utbyggnadsplanering etcetera.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Ingen riktlinje behandlar något av attributen ‘Gemenskapsytor inomhus och utomhus’
eller ‘Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning’. Samtliga
riktlinjer tar upp ‘Blandade bostadsformer och upplåtelseformer’ och i Linköping och
Stockholm tas attributet ‘Utformning av offentliga rum’ upp. Endast Linköpings
kommuns riktlinjer bedöms ta upp attributet ‘Levande bottenvåningar och fasader’.
Granskning av kvalitetsprogram

Generella frågor
Samtliga kvalitetsprogram har behandlat hållbarhet och social hållbarhet i någon mån.
Skeppsbron och Vallastaden har bedömts ha hållbarhet i fokus, och samtliga
kvalitetsprogram har bedömts ha haft social hållbarhet i fokus. Skeppsbron och
Kolkajen har haft hänvisningar till vilken typ av underlag programmen har baserats på,
och vem som tagit fram och antagit dessa.

Dokumentspecifika frågor
Samtliga program involverar mål om social hållbarhet, planerade åtgärder för ökad
social hållbarhet, visioner för social hållbarhet i området och konkreta förslag på hur
social hållbarhet ska integreras i området. Målen och visionerna stämmer överens med
vad som regleras i detaljplanen i samtliga kvalitetsprogram.
Inget kvalitetsprogram hade någon definition av begreppet social hållbarhet.
Programmen är en del av planhandlingarna och därmed antagna på politisk nivå.
Angående hur målen för social hållbarhet, avseende de studerande attributen, tar sig
uttryck finns det ett flertal olika lösningar. Skeppsbron har delat upp dokumentet i tre
delar efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, och skriver att det eftersträvas
en hållbar stadsdel med nya mötesplatser. Kvalitetsprogrammet för Nya gatan tar upp
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förslag på hur social hållbarhet ska integreras i planeringen genom att ge förslag på
åtgärder, såsom planerna på att bygga terrasser, torg med mera, med stort fokus på
utformningen av levande fasader.
Vallastadens kvalitetsprogram ställer krav på utformningen av gemensamma ytor, på
blandade fasader, levande rum, offentliga rum, plats för möten med mera. Kolkajen
förmedlar målen för social hållbarhet genom beskrivande ord av kommunens
uppfattning om hur området ska bli, till exempel att det ska vara en hållbar stadsdel, en
urban miljö med mångfald och blandning av bostäder. De planerade åtgärderna för
ökad social hållbarhet tar sig uttryck i bland annat platser för gemenskapsytor i samtliga
program. Detta kan vara i form av badplatser (Skeppsbron), parker (Skeppsbron och
Vallastaden), torg, gångstråk (samtliga program). Utformningen av fasader och
planeringen av entréer för att skapa levande områden regleras i samtliga kommunernas
program.
Visionerna för social hållbarhet tar sig uttryck i programmen för Skeppsbron och
Kolkajen på det sätt att det formulerats önskemål om mer levande bottenvåningar, och
planering av gemenskapsytor, med goda mötesplatser, och offentliga rum. Nya gatan
uttalar sig om att områden ska vara åtkomliga och attraktiva för alla, och vara säkra att
röra sig i. Bland annat Vallastaden visar sina visioner genom illustrationer över hur
kommunen önskar att området skulle kunna se ut efter byggnation. Samtliga mål och
visioner stämmer överens med detaljplanerna.
Angående konkreta förslag på hur social hållbarhet ska integreras i området ges flera
förslag. Till exempel utformningen av gemenskapsytor, såsom offentliga badplatser
(program för Skeppsbron) och torg, där torg bland annat föreslås ha goda möjligheter
till sittplatser, rum för konst och lek (program för Vallastaden). Samtliga program tar
även upp materialval, utseende och utformning av fasader. Kolkajens program ger även
konkret förslag på blandade bostadsformer genom att styra var inom området det ska
byggas studentbostäder.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Samtliga kvalitetsprogram beaktar attributen ‘Utformning av offentliga rum’, ‘Levande
bottenvåningar och fasader’ och ‘Gemenskapsytor inomhus och utomhus’. Inget
kvalitetsprogram har med involvering av närboende och andra målgrupper vid
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utformning men Vallastaden och Kolkajen har med attributet blandade bostadsformer
och upplåtelseformer.
Granskning av tävlingsprogram

Generella frågor
I samtliga tävlingsprogram finns hållbarhet och social hållbarhet med. Hållbarhet är i
fokus i programmen för Skeppsbron, Vallastaden och Kolkajen, där Vallastaden även
har fokus på social hållbarhet. Inga tävlingsprogram hade med definitioner av social
hållbarhet. Alla tävlingsprogram redogör för de underlag de baserats på samt vem som
tagit fram och antagit dessa.

Dokumentspecifika frågor
I samtliga tävlingsprogram finns urvalskriterierna för markanvisningstävlingarna med.
Vallastaden och Kolkajen bedöms ha tydligt formulerade urvalskriterier, där samma
projekts urvalskriterier bedömts ha fokus på social hållbarhet. Inga program har med
hur en överklagan kan göras och det framgår inte heller för något dokument om vilka
beslut som kan överklagas.
Nya gatan och Kolkajen inkluderar mål för social hållbarhet i tävlingsprogrammen, och
samtliga program har med visioner om social hållbarhet för områdena. I alla
tävlingsprogram matchas eventuella mål och visioner med vad som tagits med i
detaljplanen för respektive område.
Inget tävlingsprogram hade någon definition av social hållbarhet. Alla tävlingsprogram
är antagna på politisk nivå eller av stadsbyggnadsförvaltningen, utom för Nya gatan där
det inte framgår vem eller vilka som antagit programmet.
Skeppsbron och Nya gatan har inte bedömts ha fokus på social hållbarhet i de
urvalskriterier som finns i tävlingsprogrammen. Vallastaden och Kolkajen beskriver
utförligt hur det ska tas hänsyn till och integreras attribut av social hållbarhet i de nya
områdena. Exempel på sådana kriterier är bland annat bedömningen av förekomst av
blandade bostadsformer, hur utformningen av offentliga rum (såsom torg, park,
badplats) planerats och hur väl levande fasader integrerats i området.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Samtliga tävlingsprogram har med attributen ‘Utformning av offentliga rum’ och
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‘Blandade bostadsformer och upplåtelseformer’.
Nya gatan, Vallastaden och Kolkajen har dessutom med attributen ‘Levande
bottenvåningar och fasader’. Skeppsbron, Nya gatan och Vallastaden har med
‘Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning’ och Skeppsbron,
Vallastaden samt Kolkajen har bedömts ha med attributet ‘Gemenskapsytor inomhus
och utomhus’.
Granskning av övrig policy eller riktlinje

Ingen övrig policy eller riktlinje har dokumentgranskats för projekten Skeppsbron och
Vallastaden. Sådana dokument fanns men bedömdes inte behövas. Tre dokument har
granskats för Nya gatan: Riktlinjer för hållbart byggande, (härefter kallad Nya gatan A)
samt Fundamenta och Grönytefaktor (som granskades tillsammans och slås samman,
dessa kallas härefter Nya gatan B).
Två dokument har granskats för Kolkajen: Social konsekvensbeskrivning (härefter
kallad Kolkajen A) och Program för hållbar stadsutveckling (härefter kallad Kolkajen
B).

Generella frågor
Samtliga dokument har generellt sett inkluderat hållbarhet och social hållbarhet. I Nya
gatan A och Kolkajen B är hållbarhet i fokus, i Nya gatan B, Kolkajen A och Kolkajen B
är social hållbarhet i fokus. Inget dokument har någon definition av social hållbarhet.
Dokumentet Kolkajen B har uppgett vad för underlag dokumentet har baserats på,
samt vem som tagit fram och antagit det.

Dokumentspecifika frågor
Samtliga dokument har bedömts vara tydlig med vad som praktisk ska eller kan
genomföras för att uppnå social hållbarhet. Dokumenten har även inkluderat konkreta
förslag på hur social hållbarhet ska integreras i området. I Kolkajen A och Kolkajen B
ingår en vision om social hållbarhet.
Ingen policy eller riktlinje har någon definition av vad social hållbarhet är. Vem som
fattat beslut om policyn eller riktlinjen varierar. Vissa har beslutats av en nämnd (Nya
gatan A), av politiker (Nya gatan B), kommunala tjänstemän (tillsammans med
externa, Kolkajen B) eller så framgår det inte av dokumentet (Kolkajen A). I Nya gatan
A och Nya gatan B har det inte framgått vilket beslutsunderlag som finns, medan det
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för Kolkajen A redovisas underlag såsom platsbesök, intervjuer med fokusgrupper,
rapporter från Boverket och kommunens egna, redan antagna, riktlinjer. För Kolkajen
B fanns översiktsplanering, visionsdokument och strategier för kommunen som grund.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Samtliga granskade övriga policyer eller riktlinjer har haft med attributen ‘Utformning
av offentliga rum’, ‘Levande bottenvåningar och fasader’ och ‘Gemenskapsytor
inomhus och utomhus’. Nya gatan A, Kolkajen A och Kolkajen B har haft med
attributen ‘Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning’ och
‘Blandade bostadsformer och upplåtelseformer’.
Granskning av utvärdering av tävlingsbidrag

Utvärdering av tävlingsbidragen har granskats för tre av de fyra kommunerna. För
utvärdering av inkomna bidrag till projekt Kolkajen har istället en kompletterande
intervju med kommunen gjorts. Detta eftersom dessa dokument ännu inte är offentliga
handlingar, som tidigare nämnt. Resultatet från denna intervju hittas i slutet av detta
avsnitt. Hållbarhetsstrategen för Norra Djurgårdsstaden besvarade de kompletterande
frågorna. Frågorna baserades på de frågor som annars skulle ställts till dokument vid
dokumentgranskningen.

Generella frågor
Samtliga granskade utvärderingshandlingar berör hållbarhet och social hållbarhet på ett
övergripande sätt, där Vallastaden dessutom har bedömts ha både hållbarhet och social
hållbarhet i fokus. Inga tävlingsutvärderingar inkluderar någon definition av social
hållbarhet. Det framgår av alla granskade utvärderingsdokument vilken typ av underlag
de är baserade på, samt vem eller vilka som tagit fram och antagit dessa.

Dokumentspecifika frågor
I utvärderingsdokumenten har det bedömts att Skeppsbron och Nya gatan ställer upp
formuleringar avseende urvalskriterier. Samtliga kommuner har med något kriterium
för social hållbarhet. Nya gatan och Vallastaden har dessutom ett eller flera kriterier
för hållbarhet.
För varje inlämnat tävlingsbidrag finns det en motivering och/eller bedömning av varje
tävlingsbidrag i dokumenten från Skeppsbron och Vallastaden. Endast motivering av
vinnande bidrag har framgått för dokument Nya gatan. Inga dokument har bedömts ha
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en tydlig motivering avseende val av bidrag, och det har inte heller framgått om
besluten kan överklagas i dessa handlingar.
Ingen utvärdering har inkluderat någon definition av social hållbarhet. För samtliga
utvärderingar har underlaget till dokumentet tagits fram av tjänstemän, och en nämnd
har sedan fattat beslut och antagit handlingen.
I projektet Skeppsbron fanns bland annat kriterier för byggherrens förslag på
genomförande, byggherrens kompetens och erfarenhet, hur dessa kan bidra till mål och
visioner, riskhantering med mera. Nya gatan hade bland annat med kriterier för
bidragets detaljutformningen och volymskapande gestaltning, fasadernas utformning
samt helhetsbedömningen av bidraget. Vallastaden hade urvalskriterier för om bidraget
kvalificerats som ‘Wild card’, om finns det verksamhet i bottenvåning, hur
lägenhetsfördelningen ser ut, om det finns med ‘nya’ upplåtelseformer (former som
det finns få/inga av i kommunen), planeringen av att ta ut låg hyra, möjligheten till
uthyrningslägenheter, material som beräknas användas, om området uppmuntrar till
kreativitet och lek, bidragets socialt idékoncept, energikraven på byggnaderna, om det
finns boendemedverkan, hur hänsyn tas till arbetsmarknaden, utformning av
vinterträdgårdar med flera.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Samtliga utvärderingar har med attributet ‘Involvering av närboende och andra
målgrupper vid utformning’. Vallastadens utvärdering har behandlat gemenskapsytor,
och både Nya gatans och Vallastadens utvärderingar tar upp ‘Levande bottenvåningar
och fasader’. Likaså har Vallastadens utvärdering tagit upp ‘Blandade bostadsformer
och upplåtelseformer’, och Nya gatan och Vallastadens dokument har behandlat
‘Utformningen av offentliga rum’.

Kompletterande epostintervju för projekt Kolkajen
Hållbarhetskraven som ställts i handlingsprogrammet innefattade bland annat krav för
ekologisk hållbarhet. Ingen definition, tillsynes, har tagits fram och social hållbarhet
regleras i ett av tävlingskriterierna (“Bostads- och fastighetsutformning som öka [sic]
mångfalden av boende samt sysselsättningskrav för människor utanför marknaden”).
Kommunen skriver att underlaget för beslutet från tävlingen kommer att redovisas, i
form av materialet från byggherrarna och den kunskap kommunen har om hur detta
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material har tagits fram. Kommunen kommer sedan redovisa sin utvärdering av
samtliga inkomna bidrag, med störst fokus på de vinnande. Utvärderingen kommer
sedan ligga till grund för det politiska beslutet att utse vinnare. Det kommer anges i
protokollet hur nämndens beslut kan överklagas. De som gör bedömningen är bland
annat planeringschef, hållbarhetsstrateg och planarkitekt.
Granskning av markanvisningsavtal

Generella frågor
Samtliga avtal har berört hållbarhet och social hållbarhet. Vallastaden har även
fokuserat även på just hållbarhet. Inga avtal har haft fokus på social hållbarhet, och inga
avtal har inkluderat någon definition av begreppet. Det har framgått i samtliga avtal
vilken typ av underlag dokumentet är baserat på, vem som tagit fram dessa och vem
som antagit dem.

Dokumentspecifika frågor
Angående byggnation, hållbarhet och social hållbarhet har Skeppsbron, Vallastaden och
Kolkajen beaktat ett eller flera kriterier för var och en av dessa. Kolkajens kriterier
bedöms även vara tydliga med vad som praktiskt ska genomföras. Vallastaden har
konkreta förslag på hur integreringen av social hållbarhet kan ske. Nya gatan har i
avtalet med en vision om social hållbarhet. Samtliga visioner som tas upp i avtalen har
följt respektive detaljplan.
Inget markanvisningsavtal har haft någon definition av vad social hållbarhet innebär.
Samtliga avtal var framtagna av tjänstemän.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Skeppsbron, Vallastaden och Kolkajen har samtliga med attributen ‘Gemenskapsytor
inomhus och utomhus’ i avtalen. Skeppsbron har även beaktat attributet ‘Levande
bottenvåningar och fasader’ och Vallastaden har inkluderat attributen ‘Involvering av
närboende och andra målgrupper vid utformning’ samt ‘Blandade bostadsformer och
upplåtelseformer’. Skeppsbron och Kolkajen har haft med attributet ‘Utformning av
offentliga rum’.
Samtliga avtal har hänvisat till detaljplanen och kvalitetsprogrammet för området, och
att även dessa dokuments regleringar, mål och visioner ska följas. Därmed hänvisas
även till reglering som rör de ovanstående attributen.
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Granskning av genomförandeavtal

För två av de fyra kommunerna har genomförandeavtal granskats. Genomförandeavtal
från Kolkajen i Stockholm och Vallastaden i Linköping har inte granskats, eftersom
dessa ännu inte har upprättats, och är därför inte inkluderade i nedanstående avsnitt.
Mer om detta finns i avsnitt 5 Metod.

Generella frågor
Hållbarhet och social hållbarhet har tagits med övergripande i genomförandeavtalen.
Avtalen har bedömts inte ha fokus på hållbarhet, fokus på social hållbarhet samt
definition av social hållbarhet. Båda avtalen har presenterat vilka underlag dokumenten
är baserade på, samt vem som tagit fram och antagit dessa.

Dokumentspecifika frågor
Skeppsbron och Nya gatan har i avtalen inkluderat kriterier för byggnationen och social
hållbarhet, och Skeppsbron har även haft med kriterier för hållbarhet. Inget kriterium
har bedömts vara tydligt med vad som praktiskt ska genomföras, och inget avtal har
tagit upp konkreta förslag på hur social hållbarhet ska integreras i de nya områdena.
Nya gatan har kort beskrivit en vision om social hållbarhet. Båda avtalens visioner följer
detaljplanen.
Inget genomförandeavtal har haft någon definition av social hållbarhet. I det ena
studerade avtalet har det inte framgått vem som har antagit avtalet, men däremot
framgår det att avtalet är framtaget av tjänstemän. Det andra avtalet som har studerats
är antaget av kommunstyrelsens ordförande och exploateringschefen i kommunen.

Användningen av attribut inom social hållbarhet
Båda genomförandeavtalen har beaktat attributet ‘Utformning av offentliga rum’.
Varken attributen ‘Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning’
eller ‘Blandade bostadsformer och upplåtelseformer’ har bedömts däremot användas.
Skeppsbron har haft med attributet ‘Gemenskapsytor inomhus och utomhus’ och Nya
gatan har haft med ‘Levande bottenvåningar och fasader’.
6.3

Textintervjuer om kommunernas generella
förfaranden

Detta avsnitt presenterar resultatet från textintervjuerna med generella frågor om hur
kommunerna arbetar med markanvisningstävlingar och med social hållbarhet. De som
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besvarat textintervjun har relativt kort erfarenhet av markanvisningsfrågor i
kommunalt arbete. På frågan om den nuvarande anställningen och erfarenheten i just
markanvisningsfrågor blir svaren mellan 1–5 år för respondenterna. Samtliga
respondenter har titulerat sig som projektledare i sina svar om vad de har för roll i
markanvisningsfrågor.
Fråga: Hur definierar du personligen social hållbarhet i stadsutveckling?

“Människor ska ha en fungerande och berikande tillvara [sic]. Människor ska må bra och ha ett
[sic] bra livssituation.”
“Allas möjlighet till lika levnadsvillkor.”
“... vi möjliggör för ett samhälle där personer med olika kön, ålder, bakgrund, nationalitet och
ekonomisk status kan bo och leva tillsammans utan att bli diskriminerade.”
“... ett samhälle där jämlikhet och jämställdhet råder och där fokus läggs på hälsa och
livskvalitet.”
Fråga: Lägger kommunen stor fokus på social hållbarhet och hur prioriteras
delmomenten ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i
markanvisningstävlingarna och avtalen?

Ingen av kommunerna uppger att de idag fokuserar på eller prioriterar social hållbarhet
i markanvisningstävlingar före ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. Både Göteborg
och Stockholm såväl som Linköping beskriver att fokusen och prioriteten i tävlingarna
helt och hållet beror på projektets förutsättningar. Nacka uttrycker att de har litet
fokus på social hållbarhet generellt och respondenten uttrycker önskemål om att
kommunens arbete med social hållbarhet ska öka i omfattning. Linköping sticker ut
med en kommentar om att social hållbarhet är något som blir mer och mer aktuellt i
markanvisningarna och att de ständigt utvecklar sina kriterier inför nya
markanvisningar.
Fråga: Hur definierar kommunen social hållbarhet i stadsutveckling?

Ingen av kommunerna presenterar en definition av begreppet social hållbarhet i
stadsutveckling. De utvecklar i svaren hur de arbetar runt greppet och
samlingsbegreppet ‘hållbar utveckling’. I Göteborgs kommun har de har haft ett stort
utvecklingsarbete kring social hållbarhet i stadsutvecklingen. Arbetet har resulterat i
analys- och processverktygen Social Konsekvensanalys (SKA), och
Barnkonsekvensanalys (BKA). I dessa finns det en definition på social hållbarhet i
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stadsutvecklingen, menar respondenten.
Stockholm har inte någon kommunövergripande definition för begreppet utan stöd
finns i olika policys och strategier, till exempel översiktsplanen. I Nacka finns av Miljöoch stadsbyggnadsnämnden antagna mål för hållbart byggande.
I Linköping finns det en samlad beskrivning av begreppet ‘hållbar utveckling’.
Ledorden för sociala sammanhang är jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet samt socialt
sammanhang och gemenskap. Däremot finns det ingen tydlig definition av just social
hållbarhet i stadsutveckling. Istället brukar kommunen definiera social hållbarhet som
en ambition i varje enskilt projekt där detaljplanen och kriterierna i
markanvisningstävlingen får sätta ramarna.
Fråga: Hur formuleras kriterier och mål som kommunen vill att tävlingsanbuden ska
uppnå eller sträva efter?

Alla respondenter svarar att de både anpassar kriterierna specifikt utifrån projektens
specifika förutsättningar och att de alla tar avstamp i strategisk planering såsom
områdesplanering, programarbeten, strukturplaner och markanvisningspolicys.
Fråga: Hur tydliggörs vad för kriterier som byggherrarna måste uppfylla för att
kunna vinna tävlingarna?

Samtliga respondenter svarar att de anger eventuella grundkrav och andra kriterier
redan i tävlingsprogrammet för markanvisningstävlingarna. Tävlingsprogrammet kan
vara själva inbjudan till tävlingen, ett tävlingsprospekt eller annat underlag för tävling.
Nacka poängterar att detta tävlingsprogram även biläggs kommande markanvisningsoch genomförandeavtal. Linköping förtydligar med att de har både grundkrav och ett
poängsystem som presenteras redan i tävlingsprogrammet.
Fråga: Hur brukar social hållbarhet ta uttryck i markanvisningstävlingarna och
sedan i markanvisningsavtalen?

I Stockholms kommun tar sig begreppet social hållbarhet uttryck i form av mål som de
vill att projektet ska uppnå, vilka baseras på underlag från varje område. Utifrån målen
får byggherrarna lämna in förslag som bidrar till att uppfylla dessa. De utvalda
byggherrarna åtar sig att fullfölja sin idé från tävlingen i genomförandet genom
markanvisningsavtalen, menar respondenten.
Nacka kommun försöker integrera sociala boenden och LSS-boenden (bostäder med
särskild service) i varje kvarter och blandar vilka upplåtelseformer som ska finnas i
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projekten. I avtalen kan detta uttryckas som att en viss procentsats av de färdigställda
boendena ska upplåtas till kommunen för sociala boenden. Göteborg svarar generellt
för markanvisningar, inte specifikt för markanvisningstävlingar. Respondenten listar att
de till exempel har som krav att lämna lägenheter till kommunala kontrakt, blanda
upplåtelseformer, har krav på kommunal service, arbetsmarknadsåtgärder eller låg
hyra. Kommunen har alltid vissa standardkrav på social hållbarhet i markanvisningar
och i vissa projekt anges ytterligare särkrav inför utvärderingen av projekt.
Respondenten svarar även att alla krav som de ställer i samband med markanvisningar
tas med i markanvisningsavtalet antingen som en uttrycklig (”skarp”) skrivning eller
som en bilaga till avtalet.
Linköpings kommun arbetar med att ställa krav som bidrar till bland annat en variation
när det gäller upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. I vissa projekt ställs
även kriterier upp för att bygga billiga bostäder. Respondenten i Linköpings kommun
beskriver att de utformar kriterier för att främja integrationen i kommunens olika
stadsdelar och områden. Kommunen vill ta ett större ansvar för att fler ska komma in
på arbetsmarknaden och har ibland krav på lärlings- och praktikplatser i byggen. De
utfästelser som byggherren åtar sig att uppfylla i sina anbud skrivs in i
markanvisningsavtalen för att senare kunna följas upp.
Fråga: Hur hanteras rättvisefrågor vid markanvisningstävlingar?

Med rättvisefrågor menas i denna fråga att på grund av otydligheten i begreppet social
hållbarhet kan byggherrar som tidigare varit verksamma i kommunen ha ett
kunskapsförsprång jämfört med byggherrar som inte är lika erfarna i kommunen. De
erfarna byggherrarna har mer kunskap om vad som förväntas av dem helt enkelt.
Göteborg svarar på frågan att tävlingarna bedöms strikt utifrån hur väl anbudet svarat
på uppställda krav och kriterier. Ibland håller de även tävlingarna anonymt för att
undvika en subjektiv bedömning. Även Stockholms kommun beskriver att de endast
gör bedömningarna utifrån inlämnade anbudsförslag och att all den information som
krävs för att delta i tävlingarna ska finnas med i tävlingshandlingarna. Detta gör att
byggherrar oavsett erfarenhet ska ha samma förutsättningar för att delta.
I Linköping eftersträvas transparens i kriterierna redan i tävlingsprospekten så att det
tydligt och konkret framgår vad kommunen är ute efter för varje enskilt kriterium.
Ofta anges även exempel för kriterierna då kommunen vill minimera risken för att det
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ska uppstå missförstånd och tolkning av kriterierna.
Fråga: Hur upprätthålls tolkningen av social hållbarhet inom projekten, från tävling
fram till genomförandeavtal?

I Göteborg arbetas det aktivt med att konkretisera de aspekter som de avtalar om och
uppföljning sker löpande genom hela processen, skriver respondenten. Stockholm
svarar att de sätter upp gemensamma projektmål. Respondenten i Nacka svarar att de
gör detta genom att avtala om den konkreta tolkningen i avtal mellan byggherrar och
kommun. Linköpings kommun svarar att de har en och samma projektledare från dess
att prospekt inför tävlingen upprättats till dess att marköverlåtelseavtalet skrivs under
och denne ansvarar för kontinuiteten av tolkningen. Om det skulle ske ett byte av
projektledare under denna tid så ansvarar den avträdande projektledaren för
överlämning och kunskapsöverföring.
Fråga: Hur gör kommunen bedömning av inkomna tävlingsanbud och vem gör dessa
bedömningar?

I alla tillfrågade kommuner används markanvisningspolicyn som utgångspunkt för hur
själva urvalet och bedömning av vinnare i tävlingar ska göras, därefter anpassas
urvalsförfarandet till projektspecifika krav och kriterier i varje separat markanvisning
eller tävling. I Göteborg, Nacka och Linköping görs urval av vinnare strikt efter hur väl
byggherrarna uppfyllt de ställda kriterierna för tävlingen. Urval och bedömning görs
antingen genom handläggare eller jury, men i ett fall hade Göteborgs kommun även en
omröstning där allmänheten bjöds in. Vid juryförfarande används olika konstellationer
beroende på projekt, skriver Göteborgs och Nackas respondenter. I Stockholm är det
en särskild grupp som tillsätts för att bedöma förslaget, och beroende på kriterier
varierar gruppens sammansättning.
6.4

Djupdykande intervju om projektet Vallastaden
Om projektet Vallastaden

För projektet Vallastaden har flera markanvisningstävlingar genomförts, all mark har
däremot inte anvisats genom tävlingsförfarande. Intervjun med respondenten på
Linköping kommun berör hela projektet Vallastaden, inte specifikt den femte tävlingen
som inleddes 2017.
Hela stadsutvecklingsprojektet startade med ett idéprogram för en ny stadsdel –
Vallastaden. Kommunen ville åstadkomma mer än bara nya bostäder, de ville forma ett
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nytt samhällsbyggnadsprojekt som skulle få större betydelse än vid vanlig
bostadsexploatering. Den nya stadsutvecklingen skulle bidra med tillväxt och
attraktivitet för Linköping. Kommunen ville så att säga hålla fanan högt och bidra till
både svenskt samhällsbyggande och kunna visa upp projektet på bo- och samhällsexpot
under år 2017. En sak som kommunen hade klart för sig redan från start var att de inte
ville planera en stadsdel med ”mattor av villor” eller ett nytt miljonprogram. Istället
fanns en vision om en brokig och blandad stad.
En arkitekttävling hölls under 2012 och det vinnande bidraget innehöll idéer om att
marken skulle delas in i så kallade tegar. Tegarna utformades som smala fastigheter
med gemensam kvartersmark för innergårdar och mötesplatser. Tegarna skulle bidra
till att bilda en blandad och brokig stadsmiljö som centreras runt stadsdelens
vattendrag. Efter att det vinnande bidraget från arkitekttävlingen etablerats i
kommunen fortsatte detaljplaneprocessen. Kommunen tog fram en detaljplan där
marken delades in i kvarter i varierande storlek med olika många tegar.
Redan under 2012 var visionen att människan ska vara med och bygga staden, och
Vallastadens ledord var kunskap, social hållbarhet och kreativitet. När projektet
kommit till markanvisningsstadiet lades även ledordet resurseffektivitet till. I
markanvisningstävlingarna förespråkades ett ‘koncept’ med en brokig stadsdel med
plats för möten och delaktighet, en klimatsmart stadsdel som kan vara i ständig
förändring.
Innan arkitekttävlingen och detaljplaneprocessen var helt färdiga hölls tre
medborgardialoger med försök att tydliggöra Linköpings identitet och samla in
synpunkter. Särskilt försökte kommunen fånga in den yngre publikens idéer och
synpunkter, vilka sammanställdes genom sociala medier och förmedlades vidare till
tävlande bolag i arkitekttävlingen. Linköping kommun flyttade fram projektet ett år
vilket ledde till att projektet växte i storlek, istället för ca 400 bostäder planerades nu
för nästan 1000 bostäder.
Respondenten upplever att kommunen i sitt arbete med Vallastaden i stort sett har haft
all nödvändig kompetens inom kommunen, och att de inte ofta behövt vända sig till
externa. Kommunen har flertalet kommunala bolag, vilka har använts för att diskutera
frågor och söka råd. I de fall det bedömts behövas, har vägledning även sökts hos andra
kommuner, och då framförallt hos kommuner som legat i framkant inom till exempel
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social hållbarhet, och som kunnat inspirera med idéer. För just Vallastaden har
kommunen tagit inspiration från arbetssätten i Malmö Bo01 (stadsdel i Malmö som
varit ledande exempel inom hållbar stadsutveckling), Tyskland och Nederländerna.
Respondenten menar att det är bra att inspireras från andra välfungerande projekt, så
inte hjulet behöver uppfinnas på nytt.
Några av utmaningarna med projektet var att det fanns dels många idrottsanläggningar
runt om planområdet som skulle beaktas, samtidigt skulle forsknings- och
universitetsmiljön inte störas. Dessutom finns det en räddningsstation och fastigheter
tillhörande Fortifikationsverket i närområdet som inte projektet fick närma sig för
mycket.
För att tydliggöra att social hållbarhet var en viktig del av projektet valdes förutom
namnet Vallastaden även en ‘slogan’: “Vallastaden – en stad för möten!” (enligt
kvalitetsprogrammet för Vallastaden). Respondenten menar att kommunen inte bara
ville ha möten på innergårdar utan även andra möten i vardagen, vilket tog sig uttryck i
bland annat kvalitetsprogrammet genom att införa vinterträdgårdar, så kallade felleshus
(en typ av gemensamhetsanläggning för de boende i området), sittplatser samt
odlingsmöjligheter. Felleshusen planerades för varje storkvarter och områden fanns
utpekade som markreservat för gemensamhetsanläggningar i detaljplanen. För att skapa
mötesplatser på inte bara kvartersnivå utan även i staden planerades det också för en ny
större park i norra delen av Vallastaden. Parken har som syfte att uppmuntra till lek
och möten och fungera som ett möte med andra stadsdelar, beskriver respondenten.
Den första markanvisningen i Vallastaden skedde när detaljplanen för området var
under granskning, och således inte antagen. Resterande markanvisningar, både direkta
och genom tävling, har gjorts efter att detaljplanen antagits. Själva överlåtelsen av
marken sker först efter att byggherren kunnat uppvisa godkända bygglov som
överensstämmer med de utfästelser de gjort i markanvisningsavtalet, att projekten
matchar kvalitetsprogrammet och att de följer detaljplanen. Först då får de så att säga
köpa marken och ägandet övergår till byggherren. Respondenten menar att arkitekter,
bygglovshandläggare och exploateringsavdelningen tillsammans är med i processen för
att uppnå maximal samverkan mellan de olika aktörerna.
I kommunen finns det inte en enhetlig definition av social hållbarhet eller just
hållbarhet, utan istället hänvisar respondenten till staden Linköpings översiktsplan som
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behandlar hållbar stadsutveckling. Han menar att det som står i översiktsplanen ska
gälla i projekten, men att begreppet inte definieras i programhandlingarna för varje
projekt. Detta då varje projekt har unika förutsättningar och utvecklas på olika sätt.
Respondenten menar att social hållbarhet istället tydliggörs genom tävlingskriterierna i
kvalitetsprogrammet.
Bedömningen av de markanvisningstävlingarna som genomförts i Vallastaden har gått
till på ungefär samma sätt. Samma tillvägagångssätt har använts för samtliga tävlingar,
och ibland med olika personer som gjort utvärderingen. Respondenten påpekar att den
kommunala tjänsteman som valts ut för att göra bedömningen inte ska kunna göra en
subjektiv bedömning av de inkomna bidragen, eftersom bedömningen är baserad på en
poängskala för att minska just den risken. Poäng gavs efter hur väl bidragen uppnådde
vissa förutbestämda tävlingskriterier. Dessutom ska byggherrarna bestämma ett så
kallat temanamn till sitt tävlingsbidrag, till exempel Blomman, för att det vid
bedömningen inte ska gå att koppla byggherrarnas namn till bidraget.
Kommunen delade då in de tjänstemän som skulle bedöma i två grupper. Den första
bedömningsgruppen fick först i uppgift att kontrollera att de grundläggande kraven,
som ekonomisk kapacitet för samarbete, allmänna villkor och liknande, kunde
uppfyllas av byggherren. När detta var gjort togs alla identifieringsfaktorer från
bidraget bort och istället användes endast det valda temanamnet. Detta lämnades sedan
över till den andra bedömningsgruppen för att göra en ofärgad bedömning med hjälp
av poängskalan för de olika tävlingskriterierna. Tjänstemännen i grupp två var ofta de
mest insatta i projekten och de som tagit fram tävlingsprogrammen. Om grupp två
fann några oklarheter kring bidragen fick frågorna ställas till den första gruppen som
kunde identifiera byggherren och skicka frågan dit. Detta för att säkerställa att grupp
två förblev opåverkad.
Vid bedömningen lades stor vikt vid arkitektonisk mångfald, till exempel kunde
bidragen få flera poäng om fler olika arkitektkontor använts, men som grundkrav
skulle minst två kontor skulle finnas med. Den sociala hållbarheten tog sig uttryck i
bland annat uthyrningsbara delar i större lägenheter. Det gjordes även en satsning på
‘nya upplåtelseformer’, vilket respondenten menar bland annat innebär att öka
beståndet av ägarlägenheter, som fortfarande är en underrepresenterad boendeform i
Sverige. Kommunen ville även försöka få in kooperativ hyresrätt som boendeform i
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Vallastaden.
I det fall en byggherre inte var nöjd med nämndens beslut om vinnande bidrag, kunde
denne överklaga beslutet. Respondenten säger att det är en förvaltningsfråga hur en
sådan överklagan går till, och lägger till att han inte är helt inläst på den processen. I de
tävlingar som genomförts har det inte framkommit klagomål eller ifrågasättande av hur
tävlingsförfarandet gått till. Det är tvärtom många som uttryckt att det är ett bra
arbetssätt, menar respondenten.
I markanvisningstävlingarna i Vallastaden har ett poängsystem använts vid bedömning
av bidragen, vilket respondenten menar gör det tydligt vilka bidrag som är vinnare och
inga oklarheter uppstår om varför just ett bidrag valdes. Endast ifall två bidrag fick
samma poäng gjordes en subjektiv bedömning baserad på de ursprungliga kriterierna
och som tjänstemännen fann motsvara dessa ‘bäst’, förklarar respondenten.
Generell information om Linköpings kommun

Respondenten förklarar att Linköpings kommun tidigare fick lågt betyg i en
undersökning angående hur kommuner använder markanvisning. Före undersökningen
genomförde Linköpings kommun knappt några markanvisningstävlingar alls.
Tilldelning av mark skedde nästan uteslutande genom att aktörerna själva visade
intresse för samhällsutvecklingen i kommunen. Efter undersökningen ville kommunen
ta ett omtag och istället bli en av de bästa kommunerna på markanvisningar.
Tjänstemän och politiker kom överens om att införa anbudsförfarande och framförallt
tävlingar som det mest använda tillvägagångssättet. Detta skulle öka transparensen och
möjliggöra för fler byggherrar att vara med och bygga. Detta har nu tagits in i
markanvisningspolicyn och tävlingsförfarandet är på så vis även politiskt förankrat.
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7 Diskussion
Kapitlet inleds med en diskussion och utvärdering av studiens metodval, följt av
diskussion av studiens resultat och redogjord teori.
7.1

Utvärdering av metodval
Tillvägagångssätt avseende dokumentgranskning

För denna studies syfte och mål valdes i huvudsak att angripa frågeställningarna med
hjälp av dokumentgranskning. Dokumentgranskning är en tidskrävande strategi, vilket
innebär att det med hänsyn till studiens inramning och förväntade omfattning inte fanns
någon möjlighet att välja ett stort antal studieprojekt. För att kunna göra en mer
omfattande studie och inkludera fler projekt inom denna studies befintliga ram hade
tiden behövts disponeras annorlunda, till exempel genom att minimera antalet
dokument att granska per projekt. Initialt i studien valdes att koncentrera arbetet kring
ett färre antal projekt och att istället studera dessa mer ingående.
Detta till trots hade ett alternativ kunnat vara att enbart studera kvalitetsprogram,
tävlingsprogram och utvärderingen. Denna begränsning hade emellertid inneburit att
resultatet bland annat inte skulle återspegla vad som är eller inte är juridiskt bunden
reglering av områdena, det vill säga detaljplanehandlingarna eller avtalen. Om inga
avtal hade granskats hade inte frågan om hur tydligt kommunerna avtalar runt social
hållbarhet kunnat besvaras. Om ingen policy heller skulle ha studerats hade inte någon
uppfattning om hur kommunerna, i alla fall i teorin, tänkt behandla markanvisning, och
därmed hade inte någon inblick erhållits i hur man avser att driva andra motsvarande
projekt i kommunerna.
Samtidigt kunde inte heller kvalitetsprogram, tävlingsprogram eller utvärderingarna
uteslutas från granskningen eftersom det då inte hade gått att få en bild av vad
kommunerna velat åstadkomma i varje projekt. Det hade inte heller varit möjligt att få
en bild av hur kommunerna avser att väva in social hållbarhet i
stadsutvecklingsprojekten, hur de planerat att social hållbarhet skulle ta sig uttryck
eller vart kommunerna riktat sitt fokus mot inom de för studien utvalda attributen.
Det vill säga, vi skulle inte ha fått någon tydlig uppfattning om just de aktuella
projekten.
Av samma anledning innefattades i dokumentgranskningen även vissa övriga program
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och riktlinjer som några av kommunerna använder sig av i markanvisningarna. Att
minimera eller kraftigt reducera antalet studerade handlingar för varje projekt ansåg vi
därmed inte skulle ha gett oss tillräcklig grund för att spegla kommunernas hantering
av social hållbarhet i stadsutveckling.
Gällande markanvisnings- och genomförandeavtalen är det inte sannolikt att en
granskning av ett större antal avtal inom ett projekt (avtal med flera olika byggherrar)
skulle ha medfört ett bredare underlag för studien. Avtalen inom en kommun följer
ofta någon form av mall, det vill säga att de är utformade på liknande sätt inom samma
eller liknande projekt och det som skiljer avtalen åt är detaljer så som namn på
parterna, prisuppgifter samt specifikationer kring det enskilda åtagandet. Det gör att
avtalen inom ett och samma projekt har liknande innehåll avseende formuleringar och
sakfrågor.
Ett annat sätt att angripa frågorna kring hur kommunerna hanterar social hållbarhet
vore att helt enkelt att använda enkäter och samla in svar från tjänstemän. En sådan
studie hade dessutom kunnat göras kvantitativt över många kommuner. En sådan
studie skulle emellertid kunna ge ett utfall som inte är helt pålitligt eftersom det finns
risk att respondenterna subjektivt skulle beskriva de insatser som gjorts. Att istället
göra en kvalitativ granskning, med en ensad bedömningsgrund redovisad i avsnittet
metod ovan, speglas verkligheten på ett mer relevant sätt för denna studie, även om
insatsen i sig är resurskrävande.
Tillvägagångssätt vid textintervjuer

Textintervjuerna med kommunerna, som innebar att både intervjufrågor ställdes och
svar inhämtades skriftligt, gav en bra bild över hur kommunerna arbetar generellt med
markanvisningstävling. Det går däremot givetvis att diskutera i vilken omfattning som
svaren kan anses vara objektiva eftersom svaren är beroende av hur insatt respondenten
ifråga är i just markanvisningsfrågor. Inbjudan med en bifogad länk till textintervjuerna
skickades direkt till kommunernas kundtjänst eller informationsmailadresser. Den
valda metoden kan det ha medfört till att en person som inte var bäst lämpad att
besvara textintervjun var den som besvarade frågorna. Samtidigt var det den ansvariga
verksamhetens vid kommunen ansvar att identifiera en lämplig respondent.
Svaren i textintervjuerna indikerar att frågorna inte ställdes på ett helt tydligt sätt, och
det är uppenbart att vissa frågor har misstolkats (dessa svar gallrades ut ur
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resultatdelen). Att genomföra pilotintervjuer hade kunnat förhindra detta. Att även
förtydliga hur långt eller utförligt svar som önskades hade gett en mer enhetlig bild
som grund för att jämföra kommunernas svar. En kommun med mer utförliga svar
verkar mer engagerad och insatt än en kommun som svarar kortare. Det kan också vara
så att personen som svarar på frågorna har mer eller mindre stort intresse av, tid för
eller kunskap att besvara frågorna.
Stockholms stad uppger i sitt svar att de sällan använder sig av just
markanvisningstävlingar vid anvisning av kommunal mark. Här kan poängteras att
Stockholms stad däremot oftare använder sig av en typ av direktanvisning med
jämförelseförfarande. Hur dessa jämförelseföranden och markanvisningstävlingar
skiljer sig åt har inte beskrivits närmare i kommunens svar men går att utläsa i
Stockholm kommuns markanvisningspolicy (Stockholms stad, 2015).
7.2

Diskussion av resultat och teori

Denna diskussion delades upp tematiskt och teman valdes utifrån studiens två
frågeställningars särdrag, det vill säga Hantering av social hållbarhet i urvalsprocesser och
Tydlighet och rättvisa.
Hantering av social hållbarhet i urvalsprocesser

Resultaten från både dokumentgranskningen och textintervjuerna indikerar att
kommunerna har olika hantering av begreppet social hållbarhet i sina projekt eftersom
projekten har olika förutsättningar och särdrag. Kalbro & Lindgren (2018) skriver även
att varje markexploatering är unik utifrån en plats läge och unika egenskaper och att
arbetet måste kunna anpassas efter dessa förutsättningar.
En anledning till att respondenterna inte är mer precisa eller tydliga i sina intervjusvar
kan vara just på grund av dessa unika egenskaper och att det kan vara svårt att
generalisera hur hanteringen av social hållbarhet sker i kommunen. På motsvarande
sätt som en kommun eller stad har unika förutsättningar har ett kvarter eller en
byggnad sina unika egenskaper och förutsättningar. Att ha ett enda sätt att arbeta eller
en enda definition som fungerar i många olika planerings- och anvisningssituationer
verkar därmed inte vara intressant eller ens möjligt. Unika förutsättningar ger unika
projekt med unika lösningar. Att arbeta allt för enhetligt skulle istället kunna leda till
monoton och konform stadsbebyggelse.
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Kommunerna måste alltså göra en viktig avvägning mellan dels enhetliga arbetssätt som
skapar tydlighet och transparens, dels dynamiska arbetssätt som gör att social
hållbarhet kan hanteras inom ramarna för områdets unika förutsättningar. Samtidigt ska
projektet falla ut väl och leda till avsett slutresultat.
Ett alternativ för att kunna göra avvägningen är att låta hanteringen vara flexibel och
dynamiska men med vägledande exempel för många olika lösningar, till exempel i
riktlinjerna. Det skulle kunna skapa möjligheter för kommuner och byggherrar att
samarbeta runt begreppet social hållbarhet med bättre förutsättning i början av det
gemensamma arbetet.
Att involvera externa intressenter med kompletterande erfarenhet av att hantera social
hållbarhet i samhällsplaneringsprocessen kan vara ett sätt för kommunerna att i ökad
grad uppnå sina mål avseende begreppet. Sådana externa intressenter kan ha resurser
för att till exempel ta fram projektspecifika ‘definitioner’ och komma med, för
kommunen, nya lösningar utifrån erfarenheter av att arbeta i andra kommuner.
Att använda sig av externa parter kan dock vara kostsamt rent ekonomiskt för
kommunen, för det specifika projektet och i sin förlängning även skattebetalarna. Även
här behöver en avvägning göras. Förhoppningsvis kan kommunerna se mervärdet i att
få en mer varierad och socialt hållbar stadsutveckling som leder till socioekonomiska
vinster istället för att endast se de kortsiktiga omkostnaderna som satsningarna kan
innebära.

Hållbarhetsmål
Om större hänsyn togs till social hållbarhet inom stadsutveckling skulle det kunna
innebära att en stadsdel lättare kan anpassas till förändringar i samhällsutvecklingen.
Exempelvis om det vid planering och genomförande av ett projekt togs hänsyn till
blandning av bostads- och upplåtelseformer av lägenheter. Då skulle variation i
hushållens storlek kunna hanteras inom bostadsbeståndet eftersom området vore
utformat med större och mindre bostäder med varierande upplåtelseformer. Därmed
skulle stadsdelen bli mer socialt hållbar och vara mindre sårbar för förändringar i
efterfrågan på olika typer av bostäder. Detta kan kopplas till hållbarhetsmål nr 11.3 i
Agenda 2030 som syftar till att länderna ska arbeta för inkludering av invånare och
hållbar urbanisering. En genomarbetad planläggning för ett bostadsområde skulle
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därmed även uppfylla en del av EU:s hållbarhetsmål för stadsutveckling.
Att inkludera invånare i markanvisningstävlingar borde medföra att kommuner och
byggherrar lättare kan förstå hur invånarna vill att ny stadsbebyggelse ska utformas.
Därmed skulle inkludering skapa en mer demokratisk process precis som utställning
och samråd i detaljplaneringfasen. Det kanske till och med kan öka möjligheterna för
byggherrarna att snabbare och till högre pris få bostäderna sålda i och med att
bebyggelsen speglar vad som efterfrågas.
Att närmare införliva hållbarhet i markanvisningstävlingar, alltså ekonomisk, ekologisk
och social hållbarhet, går i linje med Agenda 2030:s mål 11.A för stadsutveckling.
Kommunen skulle i sina handlingar för markanvisningstävlingar kunna ställa krav på
sådana mål som i Agenda 2030, i till exempel sina urvalskriterier. Detta skulle på ett
tydligare sätt visa byggherrarna vilken lägstanivå kommunen kräver för deras produkt.
Att sträva efter de hållbarhetsmål som antagits i Sverige, EU och i andra delar av
världen är ett tydligt ställningstagande som visar vad kommunen och invånarna kräver
ska göras. Inte bara i det lilla nya området – utan i samhället i stort.
Tydlighet och rättvisa

Har de utvalda kommunerna uttryckt sig för att på ett tydligt och rättvist sätt för att
bidra till att skapa social hållbarhet i de studerade handlingarna? Bidrar resultatet till
rättvisa och/eller tydlighet?

Tydlighet
Det är det bra om en beskrivning av social hållbarhet finns med i varje situation under
projektens gång då begreppet inte är enhetligt definierat. Om begreppet definieras och
förtydligas på ett enhetligt sätt i markanvisningsprocessen skulle det kunna leda i större
utsträckning till öppenhet och processer där alla deltagande parter har möjlighet att ta
del av samma information och arbeta ‘på samma plan’. Däremot är det svårt, om inte
omöjligt, att definiera begreppet så att det blir applicerbart för alla detaljer i varje
projekt i och med att begreppet kan förknippas med så många olika innebörder, vilket
även Gustavsson & Elander (2013) skriver.
Resultatet från textintervjuerna antyder att Göteborg, Stockholm och Nacka inte har
genomarbetade rutiner för hur tolkning av begrepp ska göras inom ett och samma
projekt. Kommunerna svarar att de upprätthåller en och samma tolkning genom att
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avtala om begreppet och attributen, vilket tyder på att det finns stort
tolkningsutrymme fram till dess att tävlingarna redan har genomförts.
Nacka kommun har svarat i textintervjun att de upprätthåller tolkningen av begreppet
social hållbarhet inom ett projekt genom att avtala med byggherrar om den konkreta
tolkningen. Uttalandet kan givetvis stämma för några projekt, men denna studie har
inte kunnat se några sådana avtalspunkter i något av de granskade avtalen. Att
tolkningen kommer så pass sent som i avtalsskrivandefasen under en
markanvisningstävling kan ifrågasättas. Det gör att någon form av tydlighet runt
begreppet inte kommuniceras i tävlingsfasen, utan skapas mellan byggherren och
kommunen först vid avtalsskrivandet.
I projektet Vallastaden framkom att det hölls dialoger runt begreppet och att
eventuella tvetydigheter reddes ut genom samtal mellan parterna. Dessa dialoger hölls
innan tävlingarna avgjordes och därmed före det att markanvisningsavtal
undertecknades. Även om detta är en pragmatisk lösning tyder det på att utrymme
lämnas för tolkning.
Ytterligare en risk med att föra dialoger och samtal, som säkerligen kan vara mer eller
mindre formella, är att vissa byggherrar kan komma att lämnas utanför dessa dialoger.
Detta skulle kunna ske omedvetet eller dessvärre och medvetet i agerandet från
kommunens sida. Därmed kan aktörer som varit med i dialogerna ha skaffat sig både
informationsövertag samt mera inflytande över hur begreppet ska tolkas och i senare
skede realiseras i området. Att tydliggöra social hållbarhet genom samtal med
inblandade aktörer riskerar således att uppenbarligen varken leda till rättvisa, tydlighet
eller ett öppet arbetssätt att hantera begreppet.
Vidare riskerar kommunerna att byggherrar väljer att inte delta i
markanvisningstävlingarna om inte dialogerna och klargörandena hålls i tidiga skeden –
när det fortfarande finns möjlighet för byggherrarna att påverka. En förebyggande
åtgärd kan vara att kommunen för de enskilda projekten istället hanterar begreppet
tidigt i planeringsprocessen, och antingen skapar en definition eller en tydlig
beskrivning av begreppet med vägledande exempel i tävlingsdokumenten. Det skulle
till viss del göra att tolkningsutrymmet minskas och handlingsutrymmet definieras
tydligare innan tävlingsbidragen skickas in för bedömning.
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Projektet Vallastaden ansågs vara det projekt som hade tydligast och minst subjektiv
urvalsprocess. Detta eftersom deras poängsystem utgick ifrån främst kvalitativa värden
som ofta var mer specifikt formulerade, jämfört med andra kommuners kvalitativa
bedömningskriterier. På så sätt var Vallastadens bedömningskriterier även mest tydliga
i granskningen, eftersom deras poängsystem förklarades och läsaren fick följa hela
processen där kommunen motiverade sin bedömning av inkomna bidrag.
Vallastadens bedömningsskede genomfördes med två inbördes oberoende
arbetsgrupper för att avidentifiera tävlingsbidragen. Övriga projekt har inte tydligt
redovisat en icke-subjektiv bedömning, eller att försök att minimera sådana
bedömningar ska ha gjorts. En subjektiv bedömning kan innebära att urval har gjorts på
icke-relevanta grunder. Sådana grunder kan påverka den slutgiltiga bedömningen för
bidraget – både till det positiva och till det negativa. Därför bör sådana bedömningar
minimeras, så att inget bidrag bedöms på andra grunder än de som redovisas i
tävlingsprogrammen.
De planbestämmelser som detaljplanehandlingarna beskriver kan förtydligas ytterligare
med hjälp av kvalitetsprogram, något som inte verkar vara helt ovanligt och som har
använts för samtliga projekt i denna studie. Däremot får inte detaljplanen vara mer
detaljerad än vad som behövs för att uppnå planens syfte, enligt PBL. Det kan då
diskuteras om kvalitetsprogram som binds juridiskt genom planbestämmelser inte gör
att det blir en mer detaljerad reglering än vad som kan anses nödvändigt. Dessutom
blir avtalen mer komplexa och mer detaljerade ju mer som läggs till som bilagor. Det
blir således viktigt att kvalitetsprogrammen är tillräckligt tydliga med vad exempelvis
social hållbarhet innebär för det aktuella projektet. Det är alltså inte bara tydligheten i
tävlingsprogrammen som dikterar tävlingskriterierna, utan även i de övriga
bakomliggande handlingarna som rör projektet och som knyts tills markanvisnings- och
genomförandeavtalen.
Det finns därför en juridisk aspekt i att skapa tydlighet i begreppet social hållbarhet: att
minska risken för att det i senare skeden ska råda tvist om vad avtalen innebär.
Otydligheten kan leda till att byggherrar inte har förståelse för vad som faktiskt
förväntas av dem i och med att avtal undertecknas. En korrekt uppfattning om
kommunens intentioner med tävlingen och den förväntade slutprodukten borde leda
till att tävlingsbidragen speglar kommunens förväntningar på ett mer realistiskt sätt.
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Möjligheterna att genomföra projekten, i enlighet med intentionerna borde därmed
också öka, för båda parterna.
Om byggherrar inte har någon klar insikt i hur kommunen arbetar borde det rimligen
vara ännu svårare för kommuninvånarna att ha det. Invånarna har troligen sämre
kunskap om branschen generellt och är vanligtvis inte lika väl insatta i kommunens
arbetsprocess som branschkunniga aktörer är. Det krävs alltså i större utsträckning
öppenhet och transparens i arbetssätten och välformulerade handlingar som kan förstås
av sällananvändare och andra intressenter. I slutändan handlar det om att upprätthålla
en demokratiskt rättvis process där alla medborgare kan ta del av information för att
göra välgrundade val avseende det samhälle de lever i.

Rättvisa mellan oerfarna och etablerade byggherrar
I resultatet framkommer att kommunerna menar att de hanterar rättvisa mellan större
och mindre samt oerfarna och etablerade byggherrar väl. Rättvisan blir inte ett
problem, anser kommunerna, eftersom de bedömer inkomna bidrag mer eller mindre
strikt utifrån uppställda tävlingskriterier. Resultatet visar samtidigt att
tävlingskriterierna inte är tydligt eller konkret formulerade och att utrymme för
tolkning finns när tävlingsanbuden ska tas fram. Att kommunerna gör bedömningarna
strikt utifrån kriterierna är därför inte något som är helt möjligt. En följd av detta är,
som tidigare omnämnts, att byggherrar med olika erfarenhet och relation till
kommunen inte har samma förutsättningar i tävlingarna. Alltså går det att argumentera
för att finns det orättvisor som inte hanteras väl i markanvisningstävlingarna.
Är det inte rimligt att de byggherrar som har erfarenhet av att arbeta med kommunen
får dra nytta av sin erfarenhet? Ja absolut är det rimligt, men förutsättningarna behöver
ändå vara samma för alla för att tävlingen ska vara rättvis.
Det blir inte rättvist om oerfarna byggherrar tävlar mot erfarna byggherrar när inte
tydlig information finns tillgänglig. En oerfaren byggherre måste försöka navigera i
kommunens tävlingshandlingar och begrepp även när dessa inte uttrycks i klarspråk. En
mer etablerad byggherre har däremot erfarenhet och kunskap om hur kommunen
arbetar och vad de strävar efter när de uttrycker sig på ett visst sätt. Trots otydlig
information kan de därför lättare navigera i projekt- och tävlingshandlingarna. Det
måste alltså vara kommunens uppgift att i klarspråk uttrycka visioner och använda
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begrepp på ett tydligt sätt, så att förutsättningarna i tävlingen blir samma för alla.
Kommunerna kan ibland ha incitament att underlätta för nya- eller oetablerade
byggherrar, och kan därför erbjuda olika förutsättningar för olika erfarna byggherrar.
Variationsrik utformning kan till exempel skapas genom att mindre erfarna byggherrar
ges utrymme att uttrycka sina idéer och visioner, vilka kanske annars inte haft
möjlighet att förverkliga dessa. I projektet Vallastaden formuleras detta genom att
efterfråga en ‘brokig’ stadsdel och använda särskilda ‘Wild card’-kriterier där endast
mindre erfarna byggherrar kan få poäng.
Att uppmana oetablerade byggherrar att tävla kan alltså vara ett steg i att skapa en
blandad stad, men även ett sätt att öka konkurrensen och på så vis driva både
utvecklingen och innovationen i staden framåt. Med utveckling och innovation,
tillsammans med tydligt uttryckta krav på social hållbarhet, kan kommunen på så vis
bidra till att hållbar utveckling i städer kommer till stånd.
Det går även att argumentera för att kommunerna, genom att vara otydliga, skapar en
monopol-liknande situation i tävlingsförfarandet. Detta då oerfarna byggherrar mer
eller mindre utesluts från möjligheten att tävla, vilket medför att ingen perfekt
konkurrens uppstår. Utan perfekt konkurrens kan ‘varans pris’ bli högre än
jämviktspriset. Därmed riskeras det att tävlingen blir dyrare än nödvändigt.
Kommunen har rimligen även en skyldighet att ur ett etiskt perspektiv mot
medborgarna arbeta för att minska kostnader och öka inkomster – samtidigt som
tävlingens givna krav uppfylls.

Fördelning av social hållbarhet
Det går att diskutera om det är rättvist att skattebetalarnas pengar går till investeringar
i nya områden snarare än i stadsdelen de bor i. Satsningar på hög social hållbarhet kan
göra att det blir högre levnadsstandard i de nya bostadsområdena, men satsningarna
förbättrar inte levnadsstandarden i de befintliga områdena. Ett sätt att hantera denna
orättvisa är att kommunen tar ut avgifter från byggherrar som köper mark och
genomför åtgärder i kommunen. På så vis finansieras satsningar av byggbolagen istället
för skattebetalarna. I slutändan är det dock de som köper eller hyr de nya bostäderna
eller lokalerna som står för bolagens omkostnader. En del av kommunens kostnader
för planarbete kommer däremot från de befintliga skattebetalarna, oavsett om de
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påverkas alls, positivt eller negativt av den nya bebyggelsen.
När en kommun bestämmer sig för att ställa höga krav på social hållbarhet i en
markanvisningstävling borde rimligtvis samma höga krav finnas i alla tävlingar,
markanvisningar och satsningar på områden inom kommunen. Tyvärr är det svårt att
hävda att en kommun ska satsa på social hållbarhet i samma grad i hela kommunen, på
grund av att det ställs höga hållbarhetskrav i nybyggda områden.
De invånare som finansierar kommunens arbete, det vill säga skattebetalarna, borde
gynnas av de hårdare ställda kraven, oavsett om de bor i eller nära ett
exploateringsområde. Kanske måste de befintliga kommuninvånarna acceptera att de
inte gynnas på ett direkt eller personligt plan, utan de kan tillgodogöra sig satsningarna
i ett större perspektiv. Till exempel genom att de nyinflyttade bidrar till mer
skatteintäkter för kommunen eller genom att nyetablerade restauranger och handel
öppnar i området.
De som flyttar in i den nya bebyggelsen är som sagt de som betalar en stor del av
slutnotan för exploateringen. När marknaden är god, det vill säga efterfrågan på
bostäder och ny bebyggelse är hög, görs det förmodligen större satsningar på social
hållbarhet än på en svag fastighetsmarknad. På en svag marknad görs troligen färre
investeringar av byggherrar, som då bygger mer sparsamt och endast de mera
nödvändiga åtgärderna genomförs. Det är därför rimligen marknaden och efterfrågan
som starkast styr vilka och hur stora satsningar som kan göras, och hur högt
ambitionerna kan ställs.

Rättviseteorier
Som Aristoteles lär ha sagt ska ‘lika individer ska bli behandlade lika och olika individer
ska bli behandlade olika’. Det går att diskutera vad ‘lika’ skulle innebära i det här fallet.
Kan byggherrar anses vara lika eller är de olika individer/objekt? Inom gruppen
byggherrar finns vissa skillnader, till exempel erfarenhet, men de är ur en kommuns
perspektiv samma typ av motpart.
Eckhoff argumenterar för att hur individer ska behandlas ska stå i relation till deras
likheter och olikheter. De som dömer får avgöra vad som är relevanta eller irrelevanta
skillnader. I det här fallet är det såklart kommunerna som dömer. Det innebär att
kommunerna bedömer om byggherrarna är olika eller lika, och om de ska bli
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behandlade på samma eller olika sätt. Den här sortens bedömning sker i
markanvisningstävlingar idag, men är detta det mest rättvisa sättet att behandla
individer, oavsett om de är lika eller olika?
Om den som ska dela ut fördelarna också är den som dömer vilka som ska få vilken typ
av fördelar, hur ska dessa domare kunna göra denna bedömning så rättvisande som
möjligt? Exempelvis i markanvisningstävlingar – hur ska kommunerna veta vilken
byggherre som ‘förtjänar’ att vinna? Byggherrarna kan göra omfattande utfästelser
inom social hållbarhet men om inget av detta på ett tydligt sätt skrivs in i avtal eller
något annat juridiskt bindande dokument kan kommunen inte garantera att de får vad
de efterfrågar. Beslutet om vem som ska tilldelas mark blir inte uppenbar, eftersom
kommunen inte alltid kan binda byggherren juridiskt till utlovade åtgärder. Därmed
kan bedömningen av vilket bidrag som är ‘bäst’ för samhället när det stadsdelen väl har
byggts vara svårbedömt. I och med att byggherren inte är bunden i fallet med svagt
definierade avtalsutfästelser inte blir hårt bunden till ett viss utförande, vet kommunen
inte om byggherren faktiskt kommer att prestera det lovade utförandet. Detta kan
medföra att det inte heller blir uppenbart vilken byggherre som förtjänar att vinna.
Dessutom, varför ska inte alla byggherrar få samma fördelar och tillgång till samma
information, så att förutsättningarna är lika för alla? Det må stå samma text i
tävlingsprogrammen som delas ut till byggherrarna, men om de har olika erfarenheter
av att jobba i kommunen så kan denna text rimligtvis även tolkas olika. På så sätt blir
det ändå inte samma förutsättningar, det vill säga lika, för alla. Eckhoff argumenterar
även att, för att jämlikhet ska nås ska lika möjligheter ges för alla individer.
Men är det informationen som presenteras i tävlingsprogrammet som ska fördelas
jämlikt? Rae kommer fram till att det som ska fördelas är det som skapar möjlighet för
att alla ska kunna uppnå något. Det är alltså den information som gör att alla
byggherrar har samma möjlighet att vinna tävlingen som ska fördelas. Det behöver
därmed inte nödvändigtvis vara den information som står i tävlingsprogrammet som
måste vara samma för alla för att informationsfördelningen ska vara jämlikt. Det är
byggherrarnas jämlika möjlighet att vinna som är det centrala, inte vart informationen
finns att hämta. Om tävlingsprogrammen är den text som ska uttrycka kommunens
önskan och kriterier för utvärdering av anbud behöver programmen vara utformade på
ett så tydligt sätt att byggherrarna, trots olika erfarenhet i kommunen ska ha samma
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möjlighet till tillgodogörande av information.
Borde markanvisningstävlingarna vara utformade så att utvärderingskriterierna
fortfarande ger utrymme för tolkningsfrihet? Linköpings kommun använder sig av
detta utrymme i utvärderingskriterierna (för Vallastaden) för att uppnå variation i
stadsdelens utformning och för att undvika att kommunen själva reglerar all
utformning av bebyggelsen. Om allt regleras av kommunen går det i och för sig att
ifrågasätta hur mycket till tävling det blir. Vi har dock funnit att det oftast används vaga
formuleringar av tävlingskriterier i tävlingsprogrammen. Det skapar visserligen
utrymme för tolkning och kreativitet, men medför otydlighet och osäkerhet i
slutresultatet. Kriterierna skulle behöva vara tydliga. Inte bara för att byggherrarna ska
förstå vad kommunerna vill ha, utan för att de som ska bedöma dessa bidrag ska förstå
hur politikerna, som representerar folket och som har godkänt tävlingsprogrammet,
vill att området ska bebyggas.
Om det ska finnas utrymme för tolkningsfrihet måste det till viss del kompenseras för
denna otydlighet. Om kommunen både har vagt uttryckta utvärderingskriterier och
sedan ger otydliga motiveringar för vinnande bidrag, skulle det i förlängningen leda till
att kommunen inte kan redogöra för en transparent arbetsprocess. Dessutom skulle
den vaga formuleringen kunna leda till att kommunen inte får in bidrag som motsvarar
deras, icke uttryckta, idéer eller visioner. Istället behövs feedback och mer utförliga
motiveringar för att tydligt visa vilka bidrag som kommit in, och hur och varför
kommunen bedömt dessa.
Hur skulle sådana urvals- och utvärderingskriterier kunna se ut? Ett sätt är att
formulera definitioner. Såsom, vilket tidigare nämnts, en definition av vad kommunen
menar med begreppet social hållbarhet. Som resultatet visar har dock ingen kommun
valt att gå denna väg, det vill säga ingen definition är formulerad för begreppet. Ändå
använder sig samtliga kommuner av begreppet.
Mest rättvisa val av vinnare uppnås, enligt utilitarismen, om kommunen skulle välja det
alternativ som övergripande medför de ‘bästa’ konsekvenserna vilket är det alternativ
som genererar störst nettoöverskott av lycka för samhället. Det som de flesta
studerade kommunerna vill uppnå, de ‘bästa’ konsekvenserna, med tävlingen, deras
mål och vision, är att på något sätt skapa en hållbar stadsdel för bostäder. Enligt
utilitarismen skulle därmed valet av en vinnare, som medför en sådan stadsdel, skapa
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det största nettoöverskottet av lycka. Lyckan, vilken kan jämföras med den nytta som
uppstår i och med utförda handlingar, tar uttryck sig i positiva värden för flera av
parterna. Byggherren blir utvald vinnare, kommunen uppnår sitt mål och sin vision och
invånarna får en ny stadsdel att bo och verka i.
Det är därmed underförstått att alla inte kommer bli tilldelade denna positiva nytta.
Byggherrar kan ha lagt ner tid, engagemang och gjort investeringar i bidrag som inte
valts, kommuninvånare kan ha svårt att fortsätta sin verksamhet eller inte ha råd att
leva kvar i området efter tillkomsten av den nya bebyggelsen. Även om i området
redan bosatta skulle ha råd att bo kvar efter byggnationen så behöver dessa hitta ett
tillfälligt boende under produktionstiden. För att minimera den negativa nyttan av
markanvisningstävlingar är det därmed viktigt att kommunen fattar rätt beslut. Att
kommunen bör begrunda alla rimliga möjligheter och alternativ är därför viktigt. Trots
detta redovisas inte kommunernas arbetsprocess öppet för invånarna eller
byggherrarna, även fast deras lycka, eller nytta, står på spel.
Men som Rawls rättviseteori säger ska inte det goda prioriteras över det rättvisa. Det
kan därmed vara så att det mest rättvisa beslutet kommunen fattar inte medför att
nyttan i samhället ökar. Frågan blir hur kommunen ska fatta beslut om vinnare –
genom att välja det mest rättvisa beslutet eller genom att meddela det beslut som
medför störst nettoöverskott av nytta. Det går även att ifrågasätta om kommunen
överhuvudtaget ska genomföra projekt som inte medföra ökad nytta i samhället. I en
sådan extrem situation finner utilitarismen att nyttan ska maximeras, medan Rawls
finner att nyttan endast kan betraktas som något positivt om kommunen fattar det mest
rättvisa beslutet.
För att uppnå Paretokriteriet kan endast åtgärder utföras så länge dessa inte medför att
någon part är i en sämre situation efter det att ett beslut är fattat. Det vill säga, att om
kommunen fattar ett beslut som innebär att en byggherre på något sätt hamnar i en
sämre ställning så uppnås inte kriteriet. Att uppnå kriteriet är svårt eftersom det även
finns byggherrar som investerat i tävlingen men som inte tilldelas mark. De kan ändå
lära sig mycket om kommunens tävlingsprocess och på så sätt få ut något positivt av att
delta. Byggherrarna kan dock lida en ekonomisk förlust efter att ha ‘förlorat’. Om det
negativa överväger det positiva är byggherren i en sämre ställning och därmed uppfylls
inte Paretokriteriet. Även kommuninvånare kan bli ‘förlorare’, om det till exempel
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fanns bidrag som i praktiken hade lett till en bättre stadsdel, men som i
markanvisningstävlingen inte bedömdes vara det bästa alternativet.
Frågan som inledde detta avsnitt om rättvisa – om kommunerna uttryckt sig på ett
tydligt och rättvist sätt – kan ha olika svar. Svaret beror på vilken rättviseprincip som
appliceras. Att vara rättvis är, som tidigare nämnt, inte alltid det viktigaste men är
ibland det allra viktigaste. I dokumentgranskningen gjordes bedömningen att
kommunerna oftast inte uttrycker sig i klartext, och i vissa fall uttrycker sig tämligen
otydligt. Förfarandet kan ändå anses vara rättvist ifall samtliga byggherrar får samma
förutsättningar utifrån den del i tävlingen som kommunen kan påverka. Kommunen
kan ju inte påverka hur de olika byggherrarna arbetar inför, under och efter tävlingen –
men de kan påverka hur de uttrycker sig i sina projekt- och tävlingshandlingar.
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8 Slutsats och fortsatta studier
Med utgångspunkt i studiens syfte och mål har slutsatser dragits utifrån de teoretiska
delarna, resultatet och diskussionen. Som tidigare nämnt är det övergripande syftet med
denna studie att tydliggöra för kommun och byggherre hur de genom rättvisa
markanvisningstävlingar kan bidra till social hållbarhet i stadsutveckling. Målet är att,
genom analys av markanvisningstävlingar, redogöra för hur kommuner uttryckt och
använt begreppet social hållbarhet samt hur urval har gjorts av inkomna bidrag i
markanvisningstävlingar inom stadsutvecklingsprojekt.
Utifrån syfte, mål och frågeställning kunde frågeställningarna besvaras och följande
slutsatser dras.
8.1

Hantering av begreppet social hållbarhet i
urvalsprocesser

Begreppet social hållbarhet i stadsutveckling används idag, som tidigare nämnt, som
något positivt laddat men på ett både spretigt och otydligt sätt. Resultatet från denna
studie tyder på att inga betydande insatser har gjorts för att tydliggöra vad begreppet
innebär, inte heller i de kommuner där det gjorts tydliga satsningar på social
hållbarhet. Istället arbetar kommunerna idag med unika förutsättningar och lösningar
för varje projekt. De har ingen enhetlig hantering eller enhetlig definition av begreppet
social hållbarhet i stadsutveckling. Det är emellertid inte uppenbart eller troligt att en
sådan mer enhetlig hantering eller definition av begreppet är möjlig eller alls intressant
eftersom varje projekt och situation har unika förutsättningar.
Däremot kan bättre förutsättningar för att planera och ställa krav på socialt hållbara
åtgärder skapas genom tydliga och flexibla verktyg eller modeller. Kommunernas
arbete med markanvisningstävlingar skulle troligtvis underlättas med dessa tydligt
utformade modeller. Dessa skulle kunna ha vägledande exempel på hur social
hållbarhet kan uppnås och möjliggöra för kommunerna att hålla tydliga, rättvisa och
transparenta markanvisningstävlingar där byggherrar.
Det är då viktigt att sådana modeller utformas flexibelt och ger utrymme för kreativitet
och innovation, samtidigt som de anpassas till platsunika förutsättningar. De föreslagna
modellerna kan till exempel ta form i verktyg eller guider framtagna av Sveriges
kommuner och landsting (SKL) eller Boverket alternativt uttryckas mer eller mindre
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utförligt i kommunernas riktlinjer för kommunala markanvisningar. Modellerna skulle
även kunna vara utformade i externa konsultuppdrag som tar vägledning i redan
genomförda nationella eller internationella exploateringsprojekt där det kan uppvisas
goda resultat avseende social hållbarhet. De föreslagna verktygen kan liknas vid
MASST, som är en modell för analys och uppföljning av social hållbarhet. Modellen
skulle till skillnad från MASST verka för att integrera och skapa social hållbarhet i
stadsutvecklingsprojektens planerings- och genomförandestadie.
8.2

Tydlighet och rättvisa

I resultatet har vi sett att endast en kommun har redovisat hur de försöker förhindra
subjektiva bedömningar av de inkomna bidragen. I diskussionen tas det upp hur
subjektiva bedömningar kan leda till icke-relevanta urvalsgrunder. Även om sådana
bedömningar kan tillåtas inom utilitarismen, kan olika åtgärder och motiveringar i
dokument från kommunerna rättfärdigas utifrån åtminstone någon rättviseprincip.
Oavsett hur bedömningarna i tävlingarna har gjorts kan läggas fram argument för att
bedömningarna var de mest ‘rätta’. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att även om
de utvalda kommunerna inte uttrycker eller formulerar sig på ett tydligt sätt i alla de
granskade handlingarna betyder det inte nödvändigtvis att de otydliga formuleringarna
är orättvisa.
8.3

Fortsatta studier

I framtiden vore det intressant att utföra en studie i större skala med syfte att
undersöka hur tävlingskriterier förmedlas i markanvisningstävlingar. En sådan studie
kan även ge förslag på vägledning i hur en rättvis, tydlig och transparent
markanvisningstävling kan genomföras. Även plattformar och rum för
informationsutbyte och dialoger kan ingå i en sådan studie, i ett försök att förbättra
samverkan mellan olika aktörer. En sådan studie skulle också kunna utgöra stöd för
kommuner som vill integrera social hållbarhet i markanvisningstävlingar.
Ytterligare ett förslag på fortsatta studier är att undersöka tydligheten i kommunernas
kommunikation mot aktörer. En sådan studie kan förslagsvis göras främst utifrån
byggherrarnas perspektiv, där kommunen även får kommentera sin syn för den
studiens utvalda projekt.
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Bilaga A Dokumentgranskningsfrågor
Generella frågor till samtliga dokument

-

Finns hållbarhet och social hållbarhet med överhuvudtaget?
Är hållbarhet i fokus?
Är social hållbarhet i fokus?
Finns det definitioner av social hållbarhet?
Framgår det vad för underlag dokumenten baseras på och vem som har tagit
fram och antagit dessa?
Vad är eventuell definition av social hållbarhet?
Är dokumentet politiskt beslutat och antaget eller beslutat av tjänstemän?

Attribut

-

Finns följande attribut med i dokumentet (mer än bara nämns i förbifarten):
o Levande bottenvåningar och fasader?
o Blandade bostadsformer och upplåtelseformer?
o Utformning av offentliga rum?
o Gemenskapsytor inomhus och utomhus?
o Involvering av närboende och andra målgrupper vid utformning?

Frågor till specifika dokument
Detaljplan

-

Regleras hållbarhet i plankarta?
Regleras social hållbarhet i plankarta?
Finns det någon vision för social hållbarhet (plankarta)?
Finns det konkret förslag på integrering av social hållbarhet (plankarta)?
Regleras hållbarhet i planbeskrivning?
Regleras social hållbarhet i planbeskrivning?
Finns det någon vision för social hållbarhet (planbeskrivning)?
Finns det konkret förslag på integrering av social hållbarhet (planbeskrivning)?
Finns det konkret lösningar för hur social hållbarhet ska integreras i
detaljplaneområdet under genomförandet av detaljplanen?
Hänvisas det till några lagar gällande hållbarhet?
Hänvisas det till några lagar gällande social hållbarhet?

Riktlinjer för markanvisning

-

Är policyn tydlig med vad som praktiskt ska eller kan genomföras för att uppnå
hållbarhet?
Är policyn tydlig med vad som praktiskt ska eller kan genomföras för att uppnå
social hållbarhet?
Finns det någon vision om social hållbarhet?
Finns det konkret förslag på integrering av social hållbarhet?
Vad finns det för beslutsunderlag för policyn?
A1

Kvalitetsprogram

-

Finns mål om social hållbarhet med?
Finns det planerade åtgärder för ökad social hållbarhet?
Finns det visioner om social hållbarhet i området?
Stämmer målen och visionerna med detaljplanen?
Finns det konkreta förslag på hur social hållbarhet ska integreras i området?
På vilket sätt tar målen om social hållbarhet uttryck?
På vilket sätt tar de planerade åtgärderna för ökad social hållbarhet uttryck?
På vilket sätt tar de visioner för området om social hållbarhet uttryck?
Om målen och visionerna inte stämmer överens med detaljplanen – vad
mer/mindre finns/finns inte?
Vad finns det för konkreta förslag på hur social hållbarhet ska integreras i
området?

Tävlingsprogram

-

Är urvalskriterierna med?
Bedöms urvalskriterierna vara tydligt formulerade?
Har urvalskriterierna fokus på social hållbarhet?
Finns det med hur en eventuell överklagan kan göras?
Framgår det vilket beslut som kan överklagas?
Finns mål för social hållbarhet för området med?
Finns det visioner om social hållbarhet för området med?
Matchar eventuella mål med vad som tagits med i detaljplanen?
Matchar eventuella visioner med vad som tagits med i detaljplanen?
Om urvalskriterierna har fokus på social hållbarhet – hur kommer detta till
uttryck?

Övrig policy eller riktlinje

-

Är policyn tydlig med vad som praktiskt ska eller kan genomföras för att uppnå
hållbarhet?
Är policyn tydlig med vad som praktiskt ska eller kan genomföras för att uppnå
social hållbarhet?
Finns det någon vision om social hållbarhet?
Finns det konkret förslag på integrering av social hållbarhet?
Vad finns det för beslutsunderlag för policyn?

Utvärdering av tävlingsbidrag

-

Finns det formuleringar av urvalskriterier?
Är något kriterium för social hållbarhet?
Är något kriterium för hållbarhet?
Finns det motivering till val av vinnare?
Finns motivering och/eller bedömning för varje tävlingsbidrag?
Är motiveringen tydlig?
A2

-

Framgår det om beslutet kan överklagas?
Vad för kriterier finns det?

Markanvisningsavtal

-

Finns det något kriterium för byggnationen?
Finns det något kriterium för hållbarhet?
Finns det något kriterium för social hållbarhet?
Är kriterierna tydliga/rakt på sak med vad som praktiskt ska genomföras?
Finns det någon vision om social hållbarhet?
Finns det något konkret förslag på integrering av social hållbarhet?
Följs visionen från detaljplanen upp i avtalet?

Genomförandeavtal

-

Finns det något kriterium för byggnationen?
Finns det något kriterium för hållbarhet?
Finns det något kriterium för social hållbarhet?
Är kriterierna tydliga/rakt på sak med vad som praktiskt ska genomföras?
Finns det någon vision om social hållbarhet
Finns det något konkret förslag på integrering av social hållbarhet?
Följs visionen från detaljplanen upp i avtalet?

A3

Bilaga B Granskade handlingar
Följande handlingar från de utvalda kommunerna granskades i
dokumentgranskningen:
Göteborg Stad

-

-

-

Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven i
Göteborg - Plankarta. Stadsbyggnadskontoret, 2015.
Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven i
Göteborg - Planbeskrivning. Dnr. 0462/07. Stadsbyggnadskontoret, 2015.
Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven i
Göteborg - Genomförandebeskrivning. Stadsbyggnadskontoret, 2015.
Anvisning av mark för bostäder och verksamheter - Policy och regler. 2014.
Markanvisningspolicy - anvisning och regler. Göteborg Stad, 2018.
Inbjudan till markanvisning på Skeppsbron. Älvstaden Hållbar stad - öppen
för världen. Göteborg Stad.
Kvalitetsprogram för skeppsbron - Tillhörande detaljplanerna för
Skeppsbron - Utställningshandling februari 2012. Stadsbyggnadskontoret,
Göteborg Stad, 2012.
Utvärderingsgruppens utlåtande till markanvisningen på Skeppsbron.
Göteborg Stad.
Markanvisningsavtal mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och AF
Projektutveckling AB inom del av projekt Skeppsbron. Älvstranden
Utveckling AB, 2017.
Genomförandeavtal Skeppsbron mm. Dnr 500-0248/09. Älvstranden
Utveckling AB.

Stockholms stad

-

-

-

Förslag Detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m.fl., Kolkajen i Norra
Djurgårdsstaden i Stadsdelen Hjorthagen - Samrådshandling S-Dp 201301629. Plankarta. Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2016.
Planbeskrivning Detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m.fl., Kolkajen i Norra
Djurgårdsstaden i Stadsdelen Hjorthagen S-Dp 2013-01629.
Samrådshandling. Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2016.
Markanvisningspolicy 2015. Stockholms stad, 2015.
Tävlingsprogram - Inbjudan till markanvisningstävling i Kolkajen del 2. Dnr
E2017-00228. Stockholms stad, 2018.
Kvalitetsprogram för gestaltning - Detaljplan Kolkajen - Arbetsdokument
20180115. Stockholms stad, 2018.
Program för hållbar stadsutveckling - Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot
en hållbar framtid. Stockholms stad, 2017-03-22.
SKB - Social konsekvensbeskrivning - Detaljplan Kolkajen. Stockholms stad,
2016.

B1

-

Markanvisningsavtal. Inbjudan till markanvisningstävling i Kolkajen del 2
bilaga 3.d Utkast till markanvisningsavtal Pirkvarteret Södra. Stockholms
stad.

Nacka kommun

-

-

-

-

Nya gatan, stadshusområdet - plankarta. DP 612. Nacka kommun, 2017.
Nya gatan, stadshusområdet - planbeskrivning. DP 612. Nacka kommun,
2017.
Tävlingsprogram. Tredje etappen - sydöstra kvarteret - Markanvisning, fri
upplåtelseform. Nacka kommun, 2016.
Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och
exploateringsavtal. Dnr KFKS 2016/153-003. Nacka kommun, 2017.
Tjänsteskrivelse KFKS 2016/887. Nya gatan etapp 3 – Sydöstra kvarteret tilldelningsbeslut för markanvisningstävling Fri upplåtelseform. Nacka
kommun, 2017.
Gestaltningsprogram - Nya Gatan, stadshusområdet. Riktlinjer för
utformning av allmän plats och bebyggelse - Underlag till detaljplan för Nya
gatan - stadshusområdet, Centrala Nacka. Nacka kommun, 2014.
Fundamenta - Grunden för stadsbyggande i Nacka stad. Nacka kommun,
2014.
Grönytefaktor, Nacka stad. Nacka kommun, 2016.
Riktlinjer för hållbart byggande - Enligt beslut av Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden den 21 november 2012, § 296. Nacka kommun,
2012.
Markanvisningsavtal Nya gatan, område 7. KFKS 2018254-1. Nacka
kommun, 2018.
Markgenomförandeavtal vid överlåtelse av mark Nya gatan, område 7. KFKS
2018254-2. Nacka kommun, 2018.

Linköpings kommun

-

-

-

-

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl. (Vallastaden - östra
delen) - Plankarta. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013.
Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl. (Vallastaden - östra
delen) - Planbeskrivning & behovsbedömning. Dnr. Sbn 2013-111. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013.
Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom Linköpings kommun (Riktlinjerna är framtagna i enlighet med SFS 2014:899). Dnr. Sbn 2015236. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016.
Markanvisning 2017 Vallastaden - Inbjudan till markanvisning för
bostadsbebyggelse inom Vallastaden. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Linköping, 2017.
Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl. (Vallastaden) Kvalitetsprogram. Dnr. Sbn 2012-54. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013.
B2

-

Utvärdering av Markanvisning 2017 Vallastaden. Dnr Sbn 2017- 449. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018.
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Bilaga C Textintervju till kommuner
Sida 1 – Information

Hej,
Vad trevligt att ni har möjlighet att svara på våra frågor! Vi skriver som sagt
examensarbete om markanvisningstävlingar, där vi valt att fokusera på hur
kommuner tar hänsyn till social hållbarhet i dessa. Vi önskar att du som svarar på
frågorna svarar främst utifrån din kommuns perspektiv.
Syftet med denna studie är att förenkla för kommun och byggherre att genom
markanvisningstävlingar bidra till socialt hållbar stadsutveckling.
Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av er!
Tack på förhand
Emelie och Susanna
Sida 2 – Bakgrundsfrågor

I denna del önskar vi få information om dig som svarar på frågorna.
Vilken kommun arbetar du i?
Hur länge har du jobbat med markanvisningsfrågor?
Vad har du haft för roll i dessa frågor?
Hur länge har du jobbat med dessa frågor i kommunen du för närvarande är anställd
vid?
Sida 3 – Markanvisningstävlingar

I denna och följande avsnitt vill vi att du svarar utifrån din kommuns perspektiv.
1. a) I vilka fall använder ni er av markanvisningstävlingar?
b) Hur avgörs det om markanvisning ska ske före eller efter planprocessen?
2. Hur formulerar ni de kriterier och mål som ni vill att tävlingsbidragen ska uppnå
eller sträva efter?
Sida 4 – Social hållbarhet i stadsutveckling

3. Hur brukar social hållbarhet ta uttryck i markanvisningstävlingarna?
4. Hur tar det sedan uttryck i markanvisningsavtalen?
5. a) Är social hållbarhet något ni lägger mycket fokus på, jämfört med ekonomisk
och miljömässig hållbarhet, i markanvisningstävlingar?
b) Hur prioriteras delmomenten ekonomi, social och ekologisk hållbarhet i
markanvisningsavtalen?
6. Hur definierar din kommun social hållbarhet i stadsutveckling?
C1

7. Är denna definition generell för hela kommunen, eller anpassas definitionen för
varje projekt? → Om ni inte har någon definition, hur hanterar ni begreppet då?
8. Hur definierar du social hållbarhet?
Sida 5 – Urval av byggherre

9. Hur tydliggör ni vad för kriterier som byggherrarna måste uppfylla för att kunna
vinna tävlingarna?
10. Hur gör ni urval av vinnare? Använder ni en markanvisningspolicy, eller anpassas
detta efter varje projekt?
11. Vem/vilka bestämmer urvalet av byggherre? Avgörs vinnare av en t.ex. jury,
politiker, chefsbeslut, allmänheten etc.?
12. Hur hanterar ni rättvisefrågor vid markanvisningstävlingar?
Med rättvisefrågor menas här att på grund av otydligheten i begreppet social hållbarhet kan
byggherrar som tidigare arbetat i kommunen ha ett kunskapsförsprång före de byggherrar som
inte är lika erfarna i kommunen. De erfarna byggherrarna vet mer om vad som förväntas av
dem.
Sida 6 – Avslutande frågor

13. Har ni i kommunen någon strategi för kunskaps- eller erfarenhetsöverföring
mellan olika projekt? Hur hanteras annars den frågan?
14. Hur upprätthåller ni samma tolkning av social hållbarhet genom ett och samma
projekt (från tävling fram till genomförandeavtal)?
Finns det något övrigt ni vill tillägga?
Här kan du kommentera om vi glömt fråga något viktigt, ge feedback eller andra synpunkter.
Om ni vill ha en kopia på den slutgiltiga rapporten, vänligen ange e-postadress här.
[RUTA FÖR E-POST]
Sida 7 – Tack för din medverkan!
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Bilaga D Intervjufrågor
Din bakgrund

1. Hur länge har du jobbat med markanvisningsfrågor och i detta projekt?
2. Hur länge har du jobbat med dessa frågor i kommunen du för närvarande är
anställd vid?
3. Vad har du haft för roll i det här projektet? Vad innebar denna roll?
Projektet

4. Berätta om projektet! Vad innebar projektet, vilka mål och visioner som fanns?
5. I vilket skede genomfördes markanvisningen, det vill säga när övergick ägandet av
mark?
6. Hur kommer det sig att kommunen valde att använda markanvisningstävling?
7. Har kommunen någon generell definition av hållbar stadsutveckling och/eller
social hållbarhet?
8. Hur gick tävlingen till i detta projekt?
9. Hur många tävlanden var med?
10. Vad hade ni för mål och kriterier för vinnande bidrag innan tävlingen inleddes och
när den avgjordes?
11. Var det några specifika kriterier för de kvalitativa värdena som omfattas av social
hållbarhet?
12. Hur gjordes urval av det vinnande bidraget?
13. Vilka är det som valt ut och bedömt de vinnande bidragen?
14. Gjordes stegvis urval eller valdes vinnande bidrag direkt? Berätta gärna mer om
processen!
15. Hur formulerade ni motiveringen av det vinnande bidraget?
16. Har ni inom detta projekt tagit hjälp av någon extern part, t.ex. Länsstyrelsen,
Boverket, SKL, eller konsultbolag, gällande social hållbarhet?
17. Har ni i kommunen någon strategi för kunskaps- eller erfarenhetsöverföring
mellan olika projekt? Hur hanteras annars den frågan?
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