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Sammanfattning 
Flertalet studier har visat att social hållbarhet inte har fått samma uppmärksamhet som ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet vilket bland annat kan bero på att begreppet inte har en klar definition 
och att många dimensioner inkluderas. Trots det står den sociala dimensionen högt upp på 
agendan i Sverige och samhällsplaneringen anses vara en utav de processer som kan bidra till ett 
mer hållbart samhälle. Det finns dock ett behov av att arbeta mer systematiskt för social 
hållbarhet genom att använda olika metoder och verktyg i praktisk samhällsplanering. 
 
Syftet med studien är att undersöka utmaningar för social hållbarhet i stadsplanering samt vilka 
verktyg som används för att bemöta utmaningarna. Vidare är syftet att undersöka och utvärdera  
hur social hållbarhet hanteras i projektet Älvstaden i Göteborg, samt hur deras arbete kan 
förbättras. Metoderna som används i studien är kvalitativa – en litteraturstudie genomfördes för 
att undersöka utmaningar och verktyg för social hållbarhet och semistrukturerade intervjuer 
utfördes med tjänstepersoner inom projektet Älvstaden för att undersöka deras arbete med social 
hållbarhet. 
 
Resultatet från litteraturstudien visar att det finns flera komplexa utmaningar och hinder för 
social hållbarhet i stadsplanering. Människans livskvalitet och behov bör vara utgångspunkten, 
det finns en brist på helhetssyn, systemtänk, samverkan och deltagande. Dessutom finns det en 
rumslig uppdelning i städerna och litteraturen ser även att sambandet mellan social och ekologisk 
hållbarhet inte hanteras tillräckligt. Vidare visar resultatet att de verktyg som används för social 
hållbarhet i stadsplanering är sociala konsekvensanalyser, stadsrums-och stadslivsanalyser, 
checklistor och indikatorer, certifieringssystem, analys av ekosystemtjänster samt 
medborgardeltagande. Utmaningarna för social hållbarhet är komplicerade och det som 
verktygen tillhandahåller täcker inte in alla aspekter. Det krävs troligtvis mer än specifika 
verktyg och många frågor kan istället behöva hanteras på en politisk nivå. Verktyg kan dock vara 
till hjälp för att analysera, diskutera och synliggöra sociala frågor.  
 
Projektet Älvstaden i Göteborg är Nordens just nu största stadsutvecklingsprojekt och där 
används bland annat ett verktyg för att mäta kvalitet och social hållbarhet genom mätbara 
indikatorer. Indikatorerna är baserade på Vision Älvstaden och utgår från tre olika strategier. 
Intervjustudien visar att social hållbarhet definieras på lite olika sätt inom projektet och flera 
menar att det är ett svårdefinierat begrepp. Intervjudeltagarna anser dock att det är ett viktigt 
begrepp att arbeta med och att verktyg är nödvändiga. Det verktyg som används inom projektet 
anses vara bra då det visar en visuell bild av resultatet, men behöver utvecklas i vissa delar för att 
täcka in fler aspekter.  
 
 
Nyckelord: social hållbarhet, socialt hållbar stadsplanering, utmaningar social hållbarhet, verktyg 
social hållbarhet  



 

Abstract 
Several studies have shown that social sustainability has not received the same attention as 
ecological and economic sustainability, which may be due to the fact that the concept does not 
have a clear definition and that many dimensions are included. Despite this, the social dimension 
is high up on the agenda in Sweden and urban planning is considered one of the processes that 
can contribute to a more sustainable society. There is however a need to work more 
systematically for social sustainability by using different methods and tools practically in urban 
planning. 
 
The purpose of the study is to investigate challenges for social sustainability in urban planning 
and which tools are used to address the challenges. Furthermore, the purpose is to investigate and 
evaluate how social sustainability is handled in the project Älvstaden in Gothenburg, and how 
their work can be improved. The methods used in the study are qualitative - a literature study 
was conducted to investigate the challenges and tools for social sustainability and semi-
structured interviews were conducted with people within the project Älvstaden to investigate 
their work on social sustainability. 
 
The results of the literature study show that there are several complex challenges and obstacles 
for social sustainability in urban planning. The human quality of life and needs should be the 
starting point, there is a lack of a holistic view, system thinking, collaborations and participation. 
In addition, there is a spatial division in the cities and the literature also shows that the 
connection between social and ecological sustainability is not sufficiently addressed. 
Furthermore, the results show that the tools used for social sustainability in urban planning are 
social impact assessments, urban space analyses, checklists and indicators, certification systems, 
analysis of ecosystem services and civic participation. The challenges of social sustainability are 
complicated and what the tools provide does not cover all aspects. It is probably required more 
than specific tools to meet the challenges and many issues may need to be handled at a political 
level. However, tools can help to analyse, discuss and make social issues more visible. 
 
The project Älvstaden in Gothenburg is the Nordic region's largest urban development project at 
the moment and there, among other things, a tool for measuring quality and social sustainability 
through measurable indicators are used. The indicators are based on a vision for the project with 
three different strategies. The interview study shows that social sustainability is defined in 
different ways among the participants and several believe that it is a difficult concept. The 
interviewees mean, however, that it is an important concept to work with and that tools are 
necessary. The tool used within the project is considered to be good as it shows a visual image of 
the results, but needs to be developed in certain parts to cover more aspects. 
 
Keywords: social sustainability, socially sustainable urban planning, challenges social 
sustainability, tools social sustainability  
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1. Inledning 
Sedan Brundtlandrapporten publicerades år 1987 har arbetet mot en hållbar utveckling pågått, 
och begreppet delas traditionellt sätt in i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Boström, 
2012). Generellt antas relationerna mellan de tre dimensionerna vara jämbördiga, men flertalet 
studier visar att den sociala dimensionen ofta hamnar i skymundan (Boström, 2012). Behovet av 
att arbeta för en likvärdighet mellan dimensionerna, samt behovet av att bygga ett humant, 
jämlikt och omsorgsfullt samhälle för både nuvarande och framtida generationer diskuterades 
bland annat på världstoppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 (Boström, 2012). 
År 2015 kom även FN:s Agenda 2030 med 17 tillhörande mål för hållbar utveckling (SDGs) vars 
mål och strategier implementeras världen över (United Nations, u.d.). En stor del utav de målen 
är att minska fattigdom, men även orättvisor och ojämlikheter i världen. I dagens diskussioner 
om social hållbarhet har många forskare framhävt att det är ett flertydigt och värdeladdat 
koncept, men att några utav de aspekter som brukar associeras med social hållbarhet är rättvisa, 
delaktighet och jämlikhet (Ström et al., 2017). 
 
Den sociala dimensionen står högt upp på agendan även i Sverige och Ström et al. (2017) menar 
att samhällsplaneringen är en utav de processer som kan bidra till att skapa ett mer hållbart 
samhälle. Anledningen till att social hållbarhet ofta hamnar i skymundan tros vara att begreppet 
inte har en klar definition, att många dimensioner ingår i begreppet samt bristen på praktiska 
metoder och verktyg att tillämpa i samhällsutvecklingsprojekt (Boverket, 2010). Det finns ett 
behov att arbeta mer systematiskt i sociala hållbarhetsfrågor och i Sverige idag används olika 
verktyg för att beräkna och utvärdera social hållbarhet i olika kommuner (Ström, et al., 2017).  
 
Verktyg för sociala frågeställningar i stadsutvecklingen har som huvudsyfte att understödja 
aktörers arbete att orientera sig i, diskutera och att analysera sociala frågor inom olika projekt 
(Eken et al., 2019). De kan därför ha en stor betydelse för hur aktörerna i området agerar och på 
så sätt hur städerna skapas. Verktygen existerar ofta i någon form av digital eller analog 
handbok, ofta riktad till praktiska utövare, och innehåller allt ifrån checklistor, indikatorer, 
kriterier för bedömning, mål och matematiska algoritmer (Eken et al., 2019). Exempel på några 
typer av verktyg är sociala konsekvensanalyser, certifieringssystem samt analyser av 
ekosystemtjänster (Ström, et al., 2017). För att bedöma konsekvenserna av planalternativ i fysisk 
planering används bland annat multikriterieanalyser eller värderosor (Laitila, 2006).  

Ett projekt som använder sig av just en värderos för att bedöma kvaliteter och sociala värden är 
Älvstaden i Göteborg. Projektet utförs av Älvstranden Utveckling som är ett kommunalt bolag 
vars uppdrag från Göteborgs kommun är att skapa hållbara stadsdelar på norra och södra 
älvstranden genom deras övergripande visionsdokument, Vision Älvstaden (Älvstranden 
Utveckling, 2017). 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar det finns för att inkludera social hållbarhet i 
stadsplaneringen idag samt vilka verktyg som används för att bemöta utmaningarna. Vidare 
syftar studien till att specifikt undersöka och utvärdera hur social hållbarhet hanteras i projektet 
Älvstaden i Göteborg, samt hur deras arbete kan förbättras i framtiden. Målet är att skapa en 
översikt av utmaningar och verktyg för social hållbarhet i stadsplanering samt att ta fram 
rekommendationer på hur projektet Älvstaden kan förbättras utifrån översikten. 
Frågeställningarna för studien är därför följande: 
 

● Vilka utmaningar finns det, enligt litteraturen, för att inkludera social hållbarhet i 
stadsplaneringen i Sverige? 

● Vilka verktyg används för att inkludera och utvärdera social hållbarhet i 
stadsplaneringsprojekt? 

● Hur hanteras social hållbarhet i projektet Älvstaden i Göteborg och hur kan arbetet 
förbättras? 

1.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till hur social hållbarhet hanteras i stadsplaneringsprojekt i Sverige och 
särskilt inom projektet Älvstaden i Göteborg. Studien har utgått från tjänstepersoners perspektiv 
inom projektet vilket betyder att inga externa aktörer eller politiker har intervjuats. 
Inifrånperspektivet användes för att få en djupare förståelse i hur social hållbarhet behandlas 
inom ramarna för planering och utförande i stadsmiljön.  

1.3 Disposition 
Rapporten är indelad i åtta delar. Del 1 ger en inledning till vad studien utgår ifrån med en kort 
bakgrund, följt av syfte och mål, avgränsningar och disposition. Del 2 beskriver vilka metoder 
som har använts i studien samt hur de har hanterats. Denna följs sedan av del 3 som är en 
litteraturstudie innehållandes en bakgrund om hållbarhet och social hållbarhet, social hållbarhet i 
stadsplanering, utmaningar och hinder för begreppet, samt en översikt av verktyg som används 
för social hållbarhet i stadsplanering. Del 4 innehåller information om projektet Älvstaden följt 
av resultaten från en intervjustudie. Del 5 är därefter analysen av resultaten, följt av en 
diskussion i del 6 samt slutsats och rekommendationer i del 7. Studiens referenslista redovisas i 
del 8.  
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2. Metod  
I detta avsnitt presenteras metoden och forskningsdesignen som använts i studien utifrån 
samhällsvetenskaplig forskningsmetodik. Inledningsvis beskrivs och motiveras valet av 
kvalitativa metoder. Därefter redogörs för tillvägagångssätten för litteraturstudien och 
intervjustudien och slutligen presenteras en reflektion om kvalitetssäkring av kvalitativa studier. 

2.1 Kvalitativa metoder 
I denna studie har kvalitativa metoder använts för att kunna uppnå studiens syfte. Enligt O’Leary 
(2017, s. 142) är en kvalitativ metod ett tillvägagångssätt för forskning som är beroende av 
kvalitativ data. Datan kan exempelvis vara ord, bilder, upplevelser och observationer som inte är 
kvantifierade. Kvalitativa metoder värderar djup över kvantitet och fokuserar på sociala 
komplexiteter för att utforska och förstå interaktioner, processer och upplevelser hos individer, 
institutioner och kulturella grupper (ibid). Hedin & Martin (2011) menar att vissa 
forskningsfrågor endast kan få svar genom att använda kvalitativa studier och det berör ofta 
människors upplevelser eller syn på verkligheten. Valet av kvalitativa studier görs för att 
forskaren är intresserad av att beskriva, förklara och tolka. Hjerm et al. (2014, s. 29) beskriver att 
kvalitativa metoder ofta felaktigt beskrivs som metoder inriktade mot “mjuka data” och 
subjektiva tolkningar och menar att både kvantitativa och kvalitativa metoder kräver tydliga 
teoretiska utgångspunkter samt stor noggrannhet i studiens utformande och hanteringen och 
tolkningen av data. Kvalitativa datamaterial består vanligtvis av utskrifter från intervjuer, 
anteckningar från observationer och andra dokument, ofta i form av skriven text, som är 
relevanta i relation till studiens frågeställningar (Hjerm et al., 2014, s. 30). En vanlig 
insamlingsstrategi är ingående och fritt strukturerade intervjuer samt att bearbeta texter genom 
ingående läsning fokuserat på hur företeelser definieras och beskrivs i förhållande till varandra 
(ibid). Den här studien har valts att utformas utifrån kvalitativa metoder för att förstå 
komplexiteten med social hållbarhet i stadsplanering där datamaterialet har varit bearbetning av 
litteratur samt utskrifter från semistrukturerade intervjuer.  

2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att samla in kunskap och information om social hållbarhet och hur 
det hanteras inom stadsplaneringen, samt för att svara på de två första frågeställningarna. Studien 
gjordes genom att skapa en översikt av relevant litteratur i ämnet baserat på tidigare studier. En 
översikt kan skapas genom en systematisk överblick, vilket enligt O’Leary (2017, s. 286) är en 
överblick av tidigare studier på ett specifikt ämne som förlitar sig på transparenta och 
reproducerbara metoder för att finna och värdera resultat från trovärdiga källor. Halvorsen (1992, 
s. 169) beskriver att en litteratursökning kan vara osystematisk (ex. mänskliga källor och 
tillfälliga litteraturlistor), kedjesökning (centrala källor och nyare litteratur) eller systematisk 
(sökning via tidskrifter, encyklopedier, bibliografier). I början av ett projekt rekommenderar 
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Halvorsen (1992, s. 169) att eftersöka centrala verk och att därefter gå in djupare genom 
systematiska sökningar. I denna studie gjordes först en typ av kedjesökning och därefter 
systematisk sökning.  
 
Det första syftet med litteraturstudien var att undersöka hur social hållbarhet definieras och hur 
det behandlas i stadsplanering, detta för att få en bakgrund i ämnet och för att hitta relevant 
litteratur. Litteraturen som eftersöktes var forskningsartiklar, böcker, rapporter och webbsidor 
och de sökmotorer och databaser som användes var Google Scholar, Google, Diva och Primo. 
Sökningar gjordes på olika kombinationer av orden; social hållbarhet, social hållbarhet i 
stadsplanering, social sustainability och sustainability urban planning. Efter en första inläsning 
på den funna litteraturen kunde en överblick skapas genom att dela in litteraturen efter vanligt 
förekommande ämnesord i en matris. Den litteratur som inte passade in i kriterierna för studien 
eller som inte ansågs relevanta togs bort ur matrisen och genom inläsningen hittades även nya 
källor. O’Leary (2017, s. 287) beskriver att en analys eller jämförelse av litteratur görs i 
kvalitativa studier som en del av den systematiska överblicken. Med hjälp av överblicken kunde 
därför även olikheter mellan källorna tydligare hittas vilket gav en större helhetsbild av ämnet.  
 
Ytterligare eftersökningar på de övergripande ämnena i matrisen gjordes därefter för att få en 
djupare kunskap och förståelse. Då söktes efter olika kombinationer av orden; utmaningar social 
hållbarhet, hinder social hållbarhet, utmaningar stadsplanering hållbarhet och challenges social 
sustainability. Ett annat syfte med litteraturstudien var att undersöka vilka verktyg och metoder 
som används för att inkludera social hållbarhet i stadsplanering, detta för att få en förståelse hur 
ämnet hanteras ur en praktisk aspekt. Då gjordes på samma sätt sökningar i ovanstående 
sökmotorer och databaser och sökorden var då olika kombinationer av; verktyg social hållbarhet 
stadsplanering, metoder social hållbarhet stadsplanering, verktyg hållbarhet, tools social 
sustainability, tools urban planning. Därefter skapades en till matris med verktyg och metoder 
som nämns i litteraturen för att skapa en överblick och hanterades därefter på samma sätt som 
ovan. 

2.3 Intervjustudie 
För att kunna undersöka hur Älvstaden arbetar med social hållbarhet och hur verktyget 
värderosen används utfördes en intervjustudie. Intervjuer är en metod för datainsamling som 
innebär att söka öppna svar relaterade till ett antal frågor, teman eller ämnesområden (O’Leary, 
2017, s.239). För denna studie valdes semistrukturerade intervjuer med förutbestämda ämnen 
och frågor för att få en god struktur på samtalet, men med en flexibel struktur för att kunna samla 
in så mycket data om ämnena som möjligt. O’Leary (2017, s. 240) menar att fördelen med denna 
typ av intervjuer är att få in den data som efterfrågas men att även fånga in intressant data som 
inte förväntas. Hjerm, et al., (2014, s. 149) menar att kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 
även ger intervjupersonerna mer utrymme att förklara sina tankar vilket gör att intervjuaren kan 
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finna djupare meningar i datamaterialet och kan då få en djupare förståelse av komplexa 
händelser och fenomen.  
 
Innan intervjuerna utfördes gjordes, förutom litteraturstudien, en inläsning av relevant material 
om projektet Älvstaden och verktyget värderosen som används i projektet. Detta för att öka min 
förståelse om projektet och verktyget, samt för att kunna utveckla så relevanta frågor som 
möjligt och för urval av möjliga intervjudeltagare. Materialet bestod av allmän fakta om 
projektet på dess hemsida samt dokument med visionen för projektet, hållbarhetsprogram samt 
beskrivning av verktyget. Därefter gjordes en intervjuguide med teman och frågor kopplade till 
studiens syfte (se bilaga). Hjerm, et al., (2014, ss. 157-158) beskriver att tematiska kategorier är 
bra att ställa upp för att skapa en bra ordning, där frågorna under varje kategori följer en logisk 
struktur. Intervjuguiden börjar med generella frågor om social hållbarhet för att sedan gå in på 
hur social hållbarhet behandlas inom bolaget Älvstranden Utveckling och projektet Älvstaden, 
för att avslutningsvis behandla verktyget värderosen och andra verktyg för social hållbarhet. 
Intervjuguiden delades in följande teman: 
 

● Definition social hållbarhet 
● Arbetet med social hållbarhet 
● Social hållbarhet på Älvstranden Utveckling 
● Verktyget Älvstadens värderos 
● Övrigt om verktyg för social hållbarhet 

 
Intervjuer hölls med tjänstepersoner som arbetar i projektet Älvstaden. Intentionen var att 
intervjua personer med olika yrkestitlar och som på olika sätt är kopplade till verktyget för att få 
med så många åsikter som möjligt om social hållbarhet och verktyg i stadsplaneringsprojekt, 
samt specifikt om verktyget värderosen. Intervjuer utfördes en och en med fem olika personer, 
där alla utom en var besöksintervjuer. En intervju skedde via mail på grund av tidsbrist hos den 
deltagande. Hedin & Martin (2011) beskriver att syftet med en kvalitativ undersökning är att få 
en så bred och noggrann beskrivning som möjligt. Dessutom omfattas kvalitativa intervjustudier 
ofta av ett litet antal personer för att på så sätt kunna undersöka dem på ett djupare plan (ibid). 
Det var också vad som eftersöktes i denna studie och att intervjua fem respondenter ansågs 
därför som ett lämpligt antal, även med tanke på storleken och syftet med intervjustudien. 
Intervjuerna utfördes under en tvåmånadersperiod våren 2019 och varje intervju varade mellan 
30-60 minuter. Några av intervjudeltagarna valdes ut genom identifiering av personer som 
förväntades ha relevant information om ämnet, och några valdes ut genom att be en respondent 
att identifiera en annan relevant respondent. Denna urvalsmetod kallas snöbollsurval (Hjerm, et 
al., 2014, ss. 152-153) och på så sätt kunde informanter delta som inte annars hade valts ut. 
Intervjuerna spelades in via ljudupptagning på min privata mobiltelefon. Efter intervjutillfällena 
transkriberades filerna från ljudupptagningen, eftersom materialet måste göras om till 
analyserbar text (ibid, s. 31). 
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2.3.1 Etik 
Innan intervjutillfällena gavs ett formulär ut om informerat samtycke för att informera om 
studiens syfte, om ljudinspelning, samt hur datan skulle hanteras efter intervjun. Detta med 
anledning av dataskyddsförordningen GDPR, men också ur en etisk aspekt. Den etiska aspekten 
anser Hjerm et al. (2014, s. 162) är mycket viktig eftersom intervjupersonerna kan påverkas 
negativt av osäkerhet kring forskningens syfte. Hedin & Martin (2011) menar att etiska aspekter 
är särskilt viktiga i kvalitativa undersökningar, eftersom informanterna ofta är få och ger ifrån sig 
mycket information. Informanterna bör inte kunna identifieras och därför valdes att inte skriva ut 
deltagarnas namn i rapporten, utan istället ge dem varsin siffra kopplat till deras yrkestitlar i 
utskrifterna från intervjuerna. Hedin & Martin (2011) beskriver att forskaren ska vara öppen och 
ärlig om undersökningen och att informationsformuläret ska skickas ut i god tid före 
intervjutillfället. Informationen bör innehålla vem forskaren är, syftet med studien, att resultatet 
ska behandlas konfidentiellt, hur resultaten ska användas och publiceras, att deltagaren kan 
avbryta när som helst samt kontaktuppgifter till forskaren (ibid). Det var även vad som skickades 
ut via mail till deltagarna i denna studie och alla deltagare gav sin tillåtelse innan intervjuerna.  

2.4 Bearbetning och analys av data 
Analys av kvalitativa data kan vara tidskrävande och omständligt, men de är dock inte lika 
formaliserad som vid kvantitativa analyser (Halvorsen, 1992, s. 131). Den kvalitativa 
dataanalysen är också mer personlig, eftersom det är den som utfört studien som också 
analyserar den. Hjerm et al. (2014, s. 34) beskriver analysstegen som kodning, tematisering och 
summering. Kodning handlar om att, vid genomgång av materialet, märka text som bedöms 
intressant i relation till frågeställningarna och sedan under arbetets gång jämföra med nya delar 
av materialet (ibid, s.38). På så sätt kan materialet reduceras ner till det som anses relevant för 
studien. Tematisering innebär, enligt Hjerm et al (2014, s. 40), att kategorisera det genomgångna 
materialet. För litteraturstudien gjordes en typ av kodning och tematisering genom de 
identifierade teman från matriserna. Det resulterade sedan i ett antal utmaningar för social 
hållbarhet i stadsplanering, samt olika typer av verktyg. För intervjustudien gjordes kodning och 
tematisering genom att klippa ut delar från intervjuerna och sätta ihop under olika kategorier. 
Eftersom intervjuerna följde en förutbestämd intervjuguide med teman användes dessa vid 
omarbetningen och analysen.  
 
Det första temat för intervjustudien, definition, valdes för att få en bild av hur tjänstepersoner 
definierar begreppet och för att se om det fanns någon skillnad på det inom projektet Älvstaden 
jämfört med litteraturstudien. Arbetet med social hållbarhet valdes för att samla in generell 
information om vad deltagarna ansåg vad det finns för möjligheter och utmaningar med social 
hållbarhet i stadsplaneringen. Social hållbarhet på Älvstranden Utveckling och Verktyget 



 7 

Älvstrandens värderos valdes för att koppla an till studiens sista frågeställning. Slutligen valdes 
ett “övrigt-tema” om verktyg för social hållbarhet för att samla in ytterligare information om 
deltagarnas kunskap i ämnet, som också anknöt till frågeställningarna. Efter kodning och 
tematisering sammanställdes och summerades materialet. Hjerm et al (2014, s. 41) beskriver att 
kvalitativ analys är iterativ och att i tidiga skeden av analysen kan tolkningarna vara relativt 
textnära och obehandlade, men under bearbetningsprocessen omformuleras texten gradvis. Detta 
gjordes även i denna studie. En första sammanställning innehöll en stor del av 
ursprungsmaterialet men efterhand reducerades det för att kunna lägga större tyngd på det mest 
relevanta samt för att underlätta för läsaren. 
 
I analysdelen av denna rapport undersöks först litteraturstudien genom att analysera verktygen i 
förhållande till utmaningarna. Detta för att kunna identifiera vilka utmaningar som verktygen 
hanterar samt för att se om det finns något hos utmaningarna som verktygen inte hanterar. 
Dessutom undersöks vad det finns för likheter och skillnader mellan verktygen. Slutligen 
analyseras hur social hållbarhet framställs i dokumenten för projektet Älvstaden samt i 
intervjustudien i förhållande till litteraturen för att kunna identifiera vilka utmaningar som 
adresseras i projektet. 

2.4 Kvalitetssäkring av kvalitativa studier 
För att kunna utvärdera och bedöma studier ställs ofta krav på reliabilitet, validitet och 
objektivitet men enligt Hjerm et al. (2014, s. 82) fungerar det inte på samma sätt i kvalitativa 
studier. Reliabilitet handlar om stabilitet i data och procedurer men kvalitativa metoder bygger 
inte på säkra upprepade mätningar på samma sätt som vid kvantitativa metoder. Validitet handlar 
om att mäta det som avses att mätas, men eftersom kvalitativa metoder inte bygger på 
standardiserade procedurer kan det inte med säkerhet tillämpas (ibid). Istället handlar det om 
känsligheten för kontext och mångfald. Vidare menar Hjerm et al. (2014, s. 82) att objektivitet, 
som handlar om att oberoende forskare som analyserar materialet kommer fram till samma 
slutsats, inte heller kan tillämpas i kvalitativa studier. Det handlar snarare om forskarens 
förståelse, tydlighet och kritiska reflektion. Istället kan studien bedömas genom kriterierna; 
pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt bekräftelsebarhet (ibid, s. 83). 
Strategier som då kan användas är bland annat att arbeta länge med materialet och pröva olika 
metoder, att diskutera analysen med personer som inte är involverade, samt att vara noggrann 
och konsekvent i användning av begrepp. Genom att använda sådana strategier kan bedömningen 
om studien är väl genomförd göras och dessutom kan svagheter avslöjas på ett enklare sätt (ibid, 
s. 84). 

  



 8 

3. Litteraturstudie 
I denna del av rapporten presenteras litteraturstudien som syftar till att ge en kunskapsbakgrund 
om social hållbarhet och om vad socialt hållbara samhällen innebär. Vidare beskrivs vilka 
utmaningar samt metoder och verktyg som finns för att uppnå social hållbarhet i 
samhällsplaneringen. 

3.1 Hållbar utveckling 
Redan år 1972, under FN:s globala möte om miljö och utveckling i Stockholm började begreppet 
hållbar utveckling diskuteras (Gröndahl & Svanström, 2012, s. 32). Den stora spridningen 
skedde dock först år 1987, genom rapporten Vår gemensamma framtid (Our common future), 
även kallad Brundtlandrapporten. Det arbetet gjordes som en förberedelse inför FN:s 
världskonferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 där hållbar utveckling antogs 
av alla länder som ett gemensamt mål att eftersträva. Konferensen resulterade bland annat i 
handlingsprogrammet Agenda 21 och ramkonventionen för klimatförändringar (UNFCCC) (ibid, 
s. 47). Arbetet med hållbar utveckling har sedan fortsatt och år 2015 kom Agenda 2030 med 
tillhörande 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals, SDGs) (se 
figur 1 nedan) (United Nations, u.d.).  
 

 
Figur 1. Sustainable development goals (United Nations, u.d.) 

I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling som en “... utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov” (WCED, 1987). Många modeller har därefter skapats för att kommunicera, analysera och 
bedöma hållbar utveckling och vanligtvis är de indelade i tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet (Gröndahl & Svanström, 2012,  ss. 35-36). En vanlig modell för att belysa 
samtliga dimensioner är med ett så kallat venndiagram (se figur 2) där hållbar utveckling uppnås 
i området där de tre cirklarna överlappar, det vill säga då mål inom de tre dimensionerna uppnås 
samtidigt (ibid, s. 36). Dock belyser flera nyare modeller att den ekologiska dimensionen på 
olika sätt ska sätta gränserna för hur människan kan uppnå social och ekologisk hållbarhet, bland 
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annat FN:s globala hållbarhetsmål illustrerad som en bröllopstårta skapad av Carl Folke m.fl. på 
Stockholm Resilience centre (se figur 3)(Stockholm resilience centre, 2016).“Doughnut-
modellen” presenterad av Kate Raworth och Oxfam 2012 illustrerar ett liknande förhållningssätt 
(se figur 4)(Raworth, 2012). Båda modellerna är inspirerade av modellen för de Planetära 
gränserna av Johan Rockström m.fl. på Stockholm Resilience centre (se figur 5) som presenterar 
nio planetära gränser inom vilka mänskligheten kan utvecklas på ett hållbart sätt (Rockström et 
al., 2009). 

 
Figur 2. Venndiagram hållbar utveckling (Elias, 2009). Figur 3. “Bröllopstårtan” (Stockholm resilience centre, 2016). 

 
Figur 4. “Doughnut-modellen” (Raworth, 2012).  Figur 5. Planetära gränser (Rockström et al., 2009). 

3.2 Social hållbarhet  
Social hållbarhet är som ovan nämnt definierat som en av de tre dimensionerna i hållbar 
utveckling, tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet handlar 
enligt WCED (1987) om att uppnå människans behov genom att långsiktigt ta tillvara på 
grundläggande mänskliga rättigheter, och att bygga ett stabilt samhälle. Gröndahl & Svanström 
(2012, s. 37) beskriver att social hållbarhet, här kallat sociocentrisk hänsyn, innebär 
humankapital och sociala förväntningar, samt mänskliga ambitioner, exempelvis människors 
behov att ha en meningsfull tillvaro. Socialt kapital är begrepp som ofta kopplas till social 
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hållbarhet. Enligt Boverket (2010) innebär socialt kapital förtroendet individer har i en grupp 
eller ett samhälle, till varandra och till institutioner. En hög nivå av socialt kapital menar 
Boverket (2010) kan leda till bättre hälsa, mindre ojämlikhet, högre ekonomisk tillväxt samt 
mindre brottslighet. Tunström et al. (2015) skriver att ett starkt socialt kapital kan leda till social 
hållbarhet i form av en stark gemenskap men det kan samtidigt leda till en exkludering för andra 
som inte ingår i gemenskapen. Ett ytterligare begrepp som återkommer i litteraturen om social 
hållbarhet är social rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle med social rättvisa och jämlikhet är ett 
samhälle utan exkludering och diskriminering (Dempsey et al., 2011).  

3.2.1 Social hållbarhet i stadsplanering 
I en socialt hållbar stad ska välfärdsnyttan och livschanser vara rättvist distribuerade (Murphy, 
2012) och det ska även finnas en rumslig rättvisa, det vill säga en rättvis tillgång till gemenskap 
och trivsel (Tunström et al., 2015). En rättvis distribuering av livschanser och välfärdsnytta 
innebär att alla medborgare ska ha lika möjligheter till överlevnad samt att uppfylla sina 
utvecklingspotentialer (Murphy, 2012). Den rumsliga rättvisan kan uppnås genom mötesplatser, 
tillgänglighet till boende, service och transport samt att planeringsprocessen är rättvis och 
därmed att det finns möjlighet till deltagande och inflytande för medborgarna (Tunström et al., 
2015). Dempsey et al. (2011) beskriver ett socialt hållbart samhälle som ett samhälle med socialt 
sammanhang och inkludering och menar att det innefattar fem dimensioner; social interaktion 
och sociala nätverk, delaktighet i kollektiva grupper, identifikation och stolthet för samhället, 
säkerhet och trygghet samt stabilitet i samhället. Tunström et al. (2015) tillägger även 
tillgänglighet till service, mötesplatser och grönytor samt tillgänglighet för andra än de som bor i 
området. Murphy (2012) framhåller jämlikhet, medvetenhet om hållbarhet, social 
sammanhållning och delaktighet som viktiga aspekter för ett hållbart samhälle.  
 
Återkommande i litteraturen är dock att social hållbarhet inte har fått samma uppmärksamhet 
som ekologisk och ekonomisk hållbarhet efter att Brundtlandrapporten publicerades, och därför 
hamnat i skymundan (Dempsey et al., 2011; Murphy, 2012; Vallance et al., 2011; Littig & 
Grießler, 2005). Litteraturen vittnar även om att det är svårdefinierat begrepp (Dempsey et al., 
2011), vagt definierat begrepp (Murphy, 2012; Vallance et al., 2011) eller att det överhuvudtaget 
inte finns en exakt definition (Boverket, 2010; Tunström et al., 2015). Dempsey et al (2011) och 
Tunström et al (2015) menar att det är vagt och svårdefinierat eftersom det är ett dynamiskt 
koncept som ändras beroende på tid och plats. Det kan ses som både en styrka och svaghet - 
styrka eftersom det medför en ökad kommunikation mellan aktörer, och svaghet eftersom det 
hela tiden måste förklaras hur det uppfattas för en aktör eller plats (Dempsey et al., 2011; 
Tunström et al., 2015).  
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3.4 Utmaningar och hinder för social hållbarhet i stadsplanering 
I litteraturen har särskilda utmaningar och hinder identifierats för att inkludera och arbeta med 
social hållbarhet i stadsplaneringen. Utmaningarna är sammanställda nedan under rubrikerna; 
inkludering av värden kopplade till människans livskvalitet och behov, brist på helhetssyn och 
systemtänk, rumslig uppdelning i städerna, brist på samverkan och medborgardeltagande, samt 
sambandet mellan social och ekologisk hållbarhet. 
 
Nyckelreferenser som använts i den här delen av litteraturstudien är Delegationen för hållbara 
städer (2012), Boverket (2010), Ström et al (2017) och Fredriksson (2012). Delegationen för 
hållbara städer (2012) är skriven av en delegation tillsatt av regeringen 2008-2012 som hade som 
uppdrag att ta fram åtgärder i syfte att bidra till förbättrade förutsättningar för att skapa hållbara 
städer. Rapporten innehåller femton hinder som identifierats för en hållbar omställning i 
stadsutvecklingen. Boverket (2010) är en kunskapsöversikt som fokuserar på socioekonomiska 
aspekter av hållbar stadsutveckling och baseras på bland annat tidigare rapporter och utredningar 
i ämnet. Den syftar till att presentera en samlad bild av kunskapsläget bland annat gällande 
boendesegregation och är skriven av myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 
Även Ström et al (2017) är en kunskapsöversikt om social hållbarhet i samhällsplanering skapat 
av Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) i syfte 
att öka förståelsen i ämnet och inspirera till fortsatt arbete för organisationer och aktörer. 
Fredriksson (2012) är en rapport från forskargruppen för stadsregioner och utvecklingskraft på 
Kungliga tekniska högskolan på uppdrag av Delegationen för hållbara städer. Den syftar till att 
belysa hur system och strukturer som utgör hinder för att skapa hållbara städer beskrivs i aktuella 
rapporter samt vilka åtgärder som benämns. 

3.4.1 Inkludering av värden kopplade till människans livskvalitet och behov 
Delegationen för hållbara städer (2012) beskriver att värden kopplade till städernas livskvalitet 
och attraktionskraft inte ges tillräcklig tyngd i planering och beslutsunderlag, och är därför ett 
hinder för social hållbarhet som måste motarbetas. Som nämnt håller många med om att 
definitionen av social hållbarhet är vag, vilket medför en osäkerhet om hur det kan användas i 
praktiken. Boström (2012) menar att det gör social hållbarhet mer subjektiv och ideologisk 
jämfört med ekologisk och ekonomisk hållbarhet och är därför väldigt svårt att mäta. 
Delegationen för hållbara städer (2012) menar att städer bör utgå från människans behov för att 
göra platser mer trivsamma, trygga, attraktiva och ekologiskt hållbara. Exempel på sådana 
värden är enligt Delegationen för hållbara städer (2012); hälsa, jämställdhet, tillit, trygghet, 
rättvisa och stadsmiljökvalitet. 
 
Abrahamsson (2012) beskriver att det finns tre förutsättningar för en socialt hållbar 
stadsutveckling kopplade till människans grundläggande behov; säkerhet, utveckling och 
rättvisa. Osäkerhet och otrygghet bli alltmer vanligt att människor upplever i och med en ökad 



 12 

segregation i städerna (Abrahamsson, 2012). Trygghet handlar inte bara om att slippa uppleva 
rädsla för fysiskt våld och skada, men också om att bemötas med värdighet och att inte bli 
diskriminerad. Det handlar även om tillhörighet, att få respekt och erkännande, samt att ha 
möjligheter till utveckling och arbete (ibid). Människor som känner trygghet har också lättare för 
social interaktion med andra människor, vilket ger en ökad känsla av sammanhang (ibid). 
Abrahamsson (2012) anser att för att kunna motarbeta otrygghet och osäkerhet i samhället krävs 
ett ändrat synsätt där åtgärder för att skapa social hållbarhet måste uppfattas som en investering 
för samhället istället för en kostnad. Delegationen för hållbara städer (2012) instämmer och 
menar att mjuka värden som inte är kvantifierbara måste tas om hand tidigt i planeringsprocessen 
för att på så sätt kunna uppnå ett mer socialt hållbart samhälle.  
 
Med utveckling menar Abrahamsson (2012) en inkluderande utveckling där staden är för alla. 
Det innebär, förutom integration, att skapa förutsättningar för att människor ska känna 
tillhörighet i samhället. För att kunna göra det krävs en helhetssyn på staden där alla 
bostadsområden kan utvecklas och alla grupper i samhället har lika stor rätt till stadens rum. 
Rättvisa innebär, enligt Abrahamsson (2012), att bemötas med värdighet och att få erkännande i 
samhället, icke diskriminering och tillgång till arbete och bostad. Det kopplas även till fördelning 
av makt, om deltagande och demokrati. För att stärka befolkningens deltagande och på så sätt 
fördjupa demokratin kan medborgardialoger användas där medborgare bjuds in till att diskutera 
samhällets utveckling (Abrahamsson, 2012). Tillgång och tillgänglighet är, enligt Ström et al. 
(2017), en annan strategi för att skapa social rättvisa genom rumslig och social inkludering. Detta 
görs genom möjligheter till mobilitet genom kollektivtrafik och cykelbanor, men även genom 
den offentliga servicen. Dessutom är mötesplatser viktiga för att ge förutsättningar för människor 
att delta i samhället och dess processer och därför är även olika typer av samhälleliga 
institutioner, som kommunala arbetsplatser, vårdcentraler och kulturhus delaktiga i arbetet. 
Tillgång till bostäder är också kopplat till den sociala rättvisan och på så sätt är bostadsbrist en 
utmaning för bostadsplaneringen, särskilt att möjliggöra bostäder för grupper med låga inkomster 
(ibid). 
 
Fredriksson (2012) beskriver att det är en utmaning att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle, 
med miljöer och rörelsemönster som funkar för både mäns och kvinnors vardagsliv. En tes är att 
städer och samhällen är uppbyggda utifrån en modell där mannen är huvudförsörjaren, men att 
boendestrukturen idag ser annorlunda ut. Idag är andra typer av hushåll vanligare, exempelvis 
tvåförsörjarfamiljer och enpersonshushåll, och dessutom ökar antalet äldre i landet (Fredriksson, 
2012). Vardagslivet ser också annorlunda ut idag för många människor, menar Fredriksson 
(2012), och det är olika för olika grupper av människor. Exempelvis arbetar eller studerar många 
i en kommun, men bor i en annan, och många har också en förankring till flera platser samtidigt. 
Kunskapen om detta är bristande och därför är det en utmaning att veta vilka lösningar som ska 
användas och som ger mest nytta (ibid). Andra typer av frågor, såsom god och jämlik hälsa för 
alla, är också viktiga aspekter att ta med i jämlikhetsarbetet i våra samhällen. Att arbeta för en 



 13 

mer jämlik hälsa är inte bara positivt ur ett etiskt perspektiv, men är dessutom mer 
kostnadseffektivt och tillväxtfrämjande för samhället (ibid). Boström (2012) menar att en annan 
utmaning för samhället att uppnå social hållbarhet kan vara att förväntningarna är för höga. Som 
nämnt ovan refererar begreppet social hållbarhet ofta till begrepp som rättvisa, livskvalitet, 
demokratiska rättigheter och socialt kapital, och att göra det möjligt att uppnå allt det skulle vara 
en otroligt stor och ambitiös uppgift. Boström (2012) anser att visioner och utopier är 
nödvändiga, men orealistiska ambitioner kan samtidigt leda till misslyckanden och besvikelse. 

3.4.2 Brist på helhetssyn och systemtänk 
Att ha ett stuprörstänk och stuprörsagerande försvårar för helhetslösningar och skapandet av en 
sammanhållen och mångfunktionell stad, enligt Delegationen för hållbara städer (2012). 
Fredriksson (2012) beskriver att ett stuprörstänk innebär att varje problem hanteras var för sig 
och är en viktig orsak till segregation, som i sin tur har en stark koppling till social hållbarhet. 
Bristen på helhetssyn och systemtänkande beror till stor del på en för långt driven sektorisering 
och specialisering där aktörer har svårt för att arbeta med lösningar ur ett helhetsperspektiv 
(Delegationen för hållbara städer, 2012). Mycket av problematiken har sitt ursprung i den 
modernistiska planeringstraditionen som fokuserade på funktionsuppdelning och fysisk 
åtskillnad med storskaliga lösningar, vilket var användbart under miljonprogrammens 
uppbyggnad (Delegationen för hållbara städer, 2012). Idag innebär stadsutveckling istället ofta 
att utveckla blandstäder och att komplettera befintliga stadsmiljöer och därför behövs andra typer 
av planeringsverktyg (ibid).  
 
Delegationen menar att en lösning på sektorsuppdelningen är att utveckla samverkansprocesser 
för gränsöverskridande arbete och integrerade planeringsmodeller. En stor förståelse för helheten 
bör finnas i ledningen av denna process (Delegationen för hållbara städer, 2012). Att ha en 
helhetssyn på staden beskriver Boverket (2010) som att dels förnya och göra enskilda 
bostadsområden mer attraktiva men att samtidigt se till hela staden och vilka konsekvenser 
förnyelserna får i andra delar av staden. Ström et al. (2017) tillägger att en helhetssyn även bör 
tillämpas när det gäller kopplingen för social hållbarhet mellan lokal, regional och nationell nivå. 
Exempelvis är det som är socialt hållbart i staden kanske inte det på landsbygden. Dessutom är 
helhetsperspektivet viktigt att tillämpa även i transportplanering. Inkluderas sociala aspekter och 
om utgångspunkten är människan istället för tekniken, ges även utrymme för en diskussion om 
rättvisa och normer för transportsystemet. Det medför i sin tur ett breddat perspektiv i 
transportplaneringen (ibid).  

3.4.3 Rumslig uppdelning i städerna 
En ökad social och rumslig uppdelning i städerna bidrar till minskad sammanhållning och ökad 
ohälsa, vilket är ett hot mot den sociala hållbarheten, enligt Delegationen för hållbara städer 
(2012). Den ökande segregationen bidrar till motsättningar och intolerans mellan olika 
samhällsgrupper och även sämre hälsa i de resurssvaga delarna av städerna. Boverket (2010) 
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beskriver att det finns olika typer av bostadssegregation; demografisk (åldersgrupp, kön, 
hushållstyp), socioekonomisk (yrke, inkomst, socialgrupp) och etnisk (nationalitet, religion), 
men oavsett typ handlar det om att olika grupper av befolkningen lever åtskilda från varandra.  
Mentala och fysiska barriärer i olika stadsdelar skapar en uppdelning av sociala och etniska 
grupper vilket även bidrar till en ökad otrygghet i samhället (Fredriksson, 2012). Gentrifiering är 
en annan orsak till segregation, vilket innebär omvandling av områden som är socialt 
marginaliserade till områden främst menade för en ekonomisk medelklass (Boverket, 2010). Det 
är därför också viktigt att uppmärksamma och vara medveten om (ibid). 
 
Segregationen kan vara svår att motverka, men Delegationen för hållbara städer (2012) menar att 
det går att skapa förutsättningar för en bättre integration. Detta genom att bland annat ha 
blandade upplåtelseformer, bra mötesplatser, överbrygga fysiska barriärer och gränser samt att 
bygga ut kollektiva kommunikationsmöjligheter (ibid). Ett stort hinder är dock, enligt Boverket 
(2010) att insatser för att bryta segregationen ofta är riktade mot resurssvaga områden och ytterst 
få åtgärder görs för att bryta befolkningssammansättningen i resursstarka områden. Boverket 
(2010) lyfter, förutom en helhetssyn, fram samband som en metod för att minska segregationen. 
Det innebär att skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen stad genom att förstärka de 
fysiska sambanden mellan de olika delarna i staden. Detta kan skapas genom att förstärka stråken 
mellan stadsdelar, bygga ihop stadsdelar, överbrygga barriärer och förbättra 
kollektivtrafikförbindelser och kommunikationer (ibid). Dessutom kan sambanden utvecklas 
genom att nya mötesplatser och målpunkter skapas med hjälp av att exempelvis tillföra nya 
attraktioner som människor från andra delar av staden också kan lockas till (ibid). Att stärka 
identiteten i ett bostadsområde är en ytterligare metod som Boverket (2010) beskriver för att 
stärka den socialt hållbara stadsutvecklingen. Genom att få de boende att känna stolthet och 
tillhörighet med sitt område kommer områdets status även att höjas i andras ögon. Det kan göras 
genom att exempelvis anordna lokala evenemang, att marknadsföra förändringsarbetet, lyfta 
fram områdets historia och att skapa attraktiva mötesplatser i området (ibid).  
 
Att skapa en blandstad med en blandning av funktioner menar Boverket (2010) och Ström et al. 
(2017) är ännu en strategi för att motverka segregation. Det ska ske helst både på kvartersnivå 
och i ytterstadsmiljöer och bidrar till en tryggare och mer levande boendemiljö där det finns 
människor i rörelse över stora delar av dygnet (Boverket, 2010). Genom att blanda bostäder, 
verksamheter, service, rekreation och idrott skapas en bra stad (Boverket, 2010). Ett varierat 
bostadsutbud, både vad gäller upplåtelseformer, storlekar och hustyper i samma område kan även 
bidra till att bryta bostadssegregationen (ibid). Ström et al. (2017) påpekar dock att blandade 
upplåtelseformer inte är en garanti för att de boende kommer att integrera med varandra och det 
är därför osäkert om det verkligen är en god strategi. Ökade insatser behövs från kommunernas 
sida för att lösa problemet kring att rika och fattiga bor åtskilda i städerna, och särskilt för att i de 
resursstarka områdena bryta den ensidiga befolkningssammansättningen (Boverket, 2010).  
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3.4.4 Brist på samverkan och medborgardeltagande 
Boverket (2010) och Ström et al. (2017) belyser vikten av att arbeta med samverkan, inflytande 
och delaktighet för socialt hållbar stadsutveckling. Fredriksson (2012) beskriver att förändrade 
förutsättningar för planeringen och för att kunna uppnå en hållbar stadsutveckling krävs en 
samverkan mellan aktörer, både privata och offentliga. Det kan även beskrivas som skiftet från 
“Government to Governance”, det vill säga en övergång från de traditionella hierarkiska 
formerna av beslutsfattande till mer nätverksbaserade former där gränser mellan privata och 
offentliga aktörer suddas ut (Sundström & Jacobsson, 2007). Healey (2007) i Fredriksson (2012) 
presenterar tre olika typer av ‘governance’; samverkan mellan offentliga aktörer på olika nivåer, 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer genom partnerskap och allianser, samt 
involvering av medborgare i planering och utveckling.  
 
Delegationen för hållbara städer (2012) anser att en bristande samordning inom och mellan olika 
nivåer av stadsutvecklingen försvårar för kommuner att arbeta med helhetslösningar. Bristfälliga 
helhetslösningar har ofta varit ett resultat av en undermålig samverkan i planeringen med 
grannkommuner och övriga kommuner i regionen (ibid). Delegationen menar även att dialogen 
med medborgare om stadens utveckling är otillräcklig, vilket medför ett demokratiskt underskott 
(Delegationen för hållbara städer, 2012). När det gäller områdesförnyelse är det, enligt Boverket 
(2010), viktigt att utgå från de boende i området och deras erfarenheter och önskemål måste 
fångas upp i ett tidigt skede. Förnyelsen bör även genomföras tillsammans med berörda lokala 
aktörer. Att ta tillvara och lyssna på medborgarna ger, förutom värdefulla kunskaper och åsikter, 
en känsla av delaktighet och inflytande för de boende som därmed även förbättrar förhållandena i 
området (Boverket, 2010). Ström et al (2017) lyfter även att ett tvärsektoriellt arbetssätt i 
planeringsprocessen stärker den sociala hållbarheten, genom att olika typer av frågor framhävs 
och professioner kan lära av varandra. Vidare nämner Ström et al. (2017) socialt kapital och att 
det kan definieras som olika grader av tillit; mellanmänsklig tillit och samhällelig tillit. Den 
samhälleliga tilliten är medborgarnas tillit till samhällets beslutsfattare och offentliga 
institutioner, och kan bland annat påverkas genom vilka möjligheter som ges för medborgarnas 
inflytande och delaktighet i planeringsprocesser och beslutsfattande. Ett ökat 
medborgardeltagande och en ökad dialog medför därför ett starkare socialt kapital i samhället 
(Ström, et al., 2017).  
 
Plan- och bygglagen påvisar att samråd med medborgarna alltid ska tillämpas i 
stadsplaneringsprojekt (SFS 2010:900). Dock menar Delegationen för hållbara städer (2012) att 
det finns en brist eftersom samråden endast sker tidigt i översiktsplaneringen och sent i 
detaljplaneprocessen, men att det där emellan saknas en dialog. Ström et al (2017) instämmer i 
resonemanget och pekar på att det är viktigt att invånare involveras i hela processen för att ge 
möjlighet till en reell påverkan och maktförskjutning, då endast en inbjudan till en dialog inte är 
tillräckligt för de samhällsutmaningar vi står inför idag. Boström (2012) menar att endast förlita 
sig på möjligheter för deltagande för allmänheten i planeringsprocessen för att skapa rättvisa och 
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demokrati inte är tillräckligt. Erkännande och inkludering för alla grupper i samhället är mycket 
viktigt för att människor ska kunna känna självförtroende och motivation till att delta, och då 
måste även olika gruppers förmågor tas hänsyn till (ibid). Utförda dialogprocesser är dessutom 
ofta bristfälliga när det gäller återkoppling och uppföljning och hindrar därför uppbyggnaden av 
kunskap, tillägger Delegationen för hållbara städer (2012). Lärdomar från tidigare 
dialogprocesser behöver tas tillvara för att kunna utveckla processen och förbättra den i framtida 
projekt (ibid).  

3.4.5 Sambandet mellan social och ekologisk hållbarhet  
Boström (2012) argumenterar för att en utmaning för social hållbarhet är att 
hållbarhetsperspektivet många gånger passar bättre för den ekologiska aspekten än för den 
sociala. Hållbarhet syftar ofta till att bevara och att hålla något oförändrat, vilket oftast är 
önskvärt för miljön. Dock är det oftast tvärtom när det gäller social hållbarhet och speciellt 
rättvisa, då det är mer vanligt att en förändring eftersträvas. Detta har medfört att ett större fokus 
har hamnat på ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor (ibid). För den ekologiska 
dimensionen finns även ett sektoriellt samarbete och intresse för att gemensamt uppnå miljömål 
och andra riktpunkter, men ett sådant system saknas för den sociala dimensionen för hållbarhet 
(Boström, 2012). Synergier och förlikningar mellan ekologisk och social hållbarhet är alltför 
sällan studerat och flera studier har gjorts som visar att begreppen egentligen är inseparabla på 
grund av sitt nära samband, menar Boström (2012). En integrering av de båda begreppen är 
därför nödvändigt i policys, administration och förvaltning (ibid).  
 
Tunström et al. (2015) diskuterar möjligheten att arbeta ur ett socioekologiskt perspektiv i 
stadsutveckling, med andra ord att arbeta för en hållbar stadsutveckling där sociala och 
miljömässiga åtgärder hänger ihop och påverkar varandra. Hållbar stadsutveckling förknippas 
ofta med miljövänliga attraktiva boenden för en medveten medelklass (Tunström et al., 2015). 
De exklusiva boenden löser problemen med smart teknik som ett sätt att minska 
energianvändning och miljöpåverkan, men det leder ofta till så kallade “rekyleffekter” där de 
insparade kostnaderna leder till en ökad konsumtion av andra varor, som i sin tur har en negativ 
miljöpåverkan. Dessutom visar statistik att det är låginkomsttagare som oftast lever mest 
miljövänligt, med en lägre påverkan på miljön (ibid). Renoveringar av befintlig bebyggelse för 
en minskad miljöpåverkan leder ofta till oönskade sociala konsekvenser som ökade 
boendekostnader, vilket också ökar risken för segregation (Tunström et al., 2015). En 
miljömedveten omställning av bostadsområden kan påverka den sociala hållbarheten positivt, om 
människorna i området är inkluderade och medvetna om vad processen innebär. Om så inte är 
fallet kan det motverka den sociala hållbarheten genom en förstärkt social ojämlikhet (ibid). 
Tunström et al (2015) menar att det därför är viktigt att ekologisk och social hållbarhet hanteras 
tillsammans där exempelvis sociala konsekvenser till miljöproblem belyses. En viktig del i det är 
att inkludera aspekter av rättvisa och jämställdhet i miljöfrågor (ibid).  
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3.4.6 Sammanfattning utmaningar och hinder för social hållbarhet i stadsplanering 
I den genomgångna litteraturen har utmaningar identifierats för social hållbarhet i stadsplanering 
och i denna rapport har de delats in i fem olika kategorier. Till att börja med handlar social 
hållbarhet ofta om mjuka kvalitativa värden som är svårt att sätta ett värde på eller inkludera och 
utvärdera i de planeringsprocesser vi vet om och använder idag. Dessutom menar många att 
konceptet är vagt och svårdefinierat och ändras med tiden (Dempsey et al., 2011; Tunström et 
al., 2015). Det kan vara en förklaring till att begreppet hamnat i skymundan för ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Problemet behandlas i den första kategorin av utmaningar, inkludering av 
värden kopplade till människans livskvalitet och behov. Sociala värden som tas upp i litteraturen 
för denna kategori är exempelvis; hälsa, jämställdhet, jämlikhet, tillit, trygghet, rättvisa, 
utveckling, livskvalitet och stadsmiljökvalitet (Delegationen för hållbara städer, 2012; 
Abrahamsson, 2012). Dessa värden ges inte tillräcklig tyngd och för att lösa det menar 
litteraturen att social hållbarhet måste ses som en investering istället för en kostnad 
(Abrahamsson, 2012). Praktiska lösningar är att använda sig av medborgardialoger för att öka 
känslan av makt och deltagande för medborgare (ibid). Det krävs även en god tillgänglighet och 
mobilitet för en ökad social rättvisa genom rumslig och social inkludering (Ström et al., 2017). 
En större kunskap om människors livsförhållanden krävs för att skapa jämlika och jämställda 
städer (Fredriksson, 2012). Det nämns även att ambitionerna för social hållbarhet dock inte får 
vara för högt ställda och orealistiska eftersom det kan leda till besvikelse (Boström, 2012).  
 
Brist på helhetssyn och systemtänk är nästa kategori av utmaningar som menar att ett inarbetat 
stuprörstänk har påverkat hur städer planeras och länge har planerats i Sverige (Delegationen för 
hållbara städer, 2012). Det har medfört funktionsuppdelning och fysisk åtskillnad som i sin tur 
har bidragit till segregation i städerna (ibid). Att skapa blandstäder, ha bättre 
samverkansprocesser och gränsöverskridande arbete samt en bättre helhetssyn vid utveckling av 
städerna är lösningar som nämns (Boverket, 2010). Att se till konsekvenser i hela staden vid 
förnyelse i ett område, samt även tänka regionalt och nationellt vid lokal planering är viktiga 
aspekter (ibid). Den här kategorin hänger även ihop med nästa, rumslig uppdelning i städerna. 
Där är fokus på segregation som enligt litteraturen har medfört minskad sammanhållning, ökad 
ohälsa, motsättningar och intolerans samt otrygghet (Delegationen för hållbara städer, 2012). 
Mentala och fysiska barriärer samt gentrifiering förvärrar situationen (Fredriksson, 2012; 
Boverket, 2010). Insatser görs ofta i resurssvaga områden, men alltför sällan i resursstarka 
områden för att bryta befolkningssammansättningen (Boverket, 2010). Även här är helhetssyn 
presenterad som en del av lösningen samt att bygga blandstäder (ibid). Dock beskriver en del av 
litteraturen att blandade upplåtelseformer inte är en garanti för att lösa segregationsfrågan och att 
det krävs mer än så (Ström et al., 2017). Att förstärka fysiska samband och stärka identiteten i 
staden är andra lösningar som presenteras (Boverket, 2010). 
 
Vidare beskrivs brist på samverkan och medborgardeltagande som en utmaning för social 
hållbarhet i stadsplanering (Boverket, 2010; Ström et al., 2017). Även denna kategori kan 
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kopplas till brist på helhetssyn i den mening att gränsöverskridande samverkan mellan aktörer 
och involvering av medborgare görs i för liten utsträckning (Delegationen för hållbara städer, 
2012). För att kunna möta förändrade förutsättningar i planeringen krävs ett tvärsektionellt 
samarbete. Medborgardialoger är också en viktig lösning som nämns (Ström, et al., 2017). Det 
ger människorna ett större demokratiskt inflytande, en känsla av delaktighet samt en större tillit 
till beslutsfattare som gynnar det sociala kapitalet i området (ibid). Även här är helhetssyn 
viktigt, medborgardialoger måste ske genom hela processen för stadsutvecklingen och samhällets 
alla grupper måste inkluderas för att en reell påverkan och maktförskjutning ska kunna ske 
(Boverket, 2010; Ström, et al., 2017). Uppföljning och återkoppling av deltagandet är också 
bristfälligt och måste förbättras för att öka kunskapen och utveckla processerna (Delegationen 
för hållbara städer, 2012). Den sista kategorin av utmaningar är sambandet mellan social och 
ekologisk hållbarhet och litteraturen menar att synergier mellan begreppen sällan studeras 
(Boström, 2012). Värden som rättvisa, jämlikhet och inkludering är kopplade till ett samband 
mellan begreppen men lösningar på miljöproblem görs ofta utan att ta hänsyn till detta 
(Tunström et al., 2015). Om inte sociala konsekvenser av miljöproblem belyses och rättvisa och 
jämlikhet exkluderas i miljöfrågor ökar risken för en ökad social ojämlikhet vilket också 
förstärker segregationen i städerna (ibid).  
 
I tabell 1 nedan visas en sammanställning av utmaningar och hinder för social hållbarhet i 
stadsplaneringen, samt sociala värden och strategier för att uppnå social hållbarhet som 
identifierats i litteraturen. 
 
Tabell 1 - Sammanställning utmaningar, sociala värden och strategier för social hållbarhet 

Utmaningar 
och hinder 

Inkludering 
av värden 
kopplade till 
människans 
livskvalitet 
och behov 

Brist på 
helhetssyn 
och 
systemtänk 

Rumslig 
uppdelning i 
städerna 

Brist på 
samverkan 
och 
medborgardel
tagande 

Sambandet 
mellan social 
och ekologisk 
hållbarhet 

 

Sociala värden Strategier för social hållbarhet 

Social rättvisa och jämlikhet:  
- Demokratiska rättigheter 
- Jämlikhet 
- Jämställdhet 
- Rättvisa 

 
Socialt kapital:  

Helhetssyn, samband och variation: 
- Överbrygga fysiska barriärer 
- Blandning av funktioner 
- Gestaltningsmässig variation 
- Varierat bostadsutbud 
- Blandade upplåtelseformer 
- Förstärka fysiska samband 
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- Socialt sammanhang 
- Social interaktion och sociala 

nätverk 
- Delaktighet i kollektiva grupper 
- Medvetenhet om hållbarhet 
- Förmåga att uppnå välmående 

 
Inflytande och samverkan:  

- Deltagande och inflytande 
- Tillit 
- Samband och Tillhörighet 
- Identitet och stolthet 

 
Säkerhet och välmående:  

- Säkerhet och trygghet 
- Stabilitet i samhället 
- Livskvalitet 
- Hälsa 
- Meningsfull tillvaro 
- Utveckling 

 
Tillgång och tillgänglighet:  

- Tillgänglighet 
- Mobilitet 
- Mötesplatser 
- Grönytor 
- En god stadsmiljökvalitet 

- Integration 
- Medvetenhet om gentrifiering 
- Göra platser mer trivsamma, trygga, 

attraktiva och ekologiskt hållbara  
- Integrering av social och ekologisk 

hållbarhet tillsammans 
 
Tillgång och tillgänglighet: 

- Möjlighet till mobilitet 
- Kollektiv kommunikation 
- Offentlig service 
- Skapa mötesplatser 
- Tillgång till bostäder 
- Bryta bostadssegregation 

 
Identitet, stolthet och tillhörighet: 

- Lokala evenemang 
- Marknadsföra förändringsarbete 
- Lyfta fram områdets historia 
- Skapa attraktiva mötesplatser 

 
Samverkan och inflytande: 

- Samverkan mellan olika aktörer 
- Möjligheter till deltagande 
- Medborgardeltagande i hela processen 
- Socialt erkännande 
- Tvärsektionellt arbetssätt 
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3.5 Verktyg för social hållbarhet i stadsplanering 
Ett sätt att möta utmaningarna och hindren för att uppnå social hållbarhet i stadsplanering kan 
vara att arbeta med det på ett mer systematiskt sätt. Detta är ett behov som uppdagats allt mer i 
stadsplaneringssammanhang (Ström et al., 2017). Framtagningen av strategier och verktyg för att 
kunna mäta och förbättra den sociala hållbarheten i stadsplaneringen är därför väsentlig. En 
översikt av de verktyg som presenteras i den genomgångna litteraturen beskrivs nedan 
tillsammans med några exempel på hur de används i praktiken. Denna översikt är inte tänkt att 
ge en fullständig överblick av verktyg som används, utan som en inblick på hur social hållbarhet 
kan handskas med i stadsplaneringen. En ytterligare nyckelreferens som använts i denna del av 
litteraturgenomgången och som inte tidigare benämnts är Eken et al (2019). Eken et al (2019) är 
en rapport skriven av forskare på RISE och Mistra Urban Futures i syfte att forma ett 
uppslagsverk med verktyg för social hållbarhet för praktisk tillämpning i 
stadsutvecklingsprojekt.  

3.5.1 Verktygets syfte 
Ett verktyg för socialt hållbar stadsutveckling har som huvudsyfte att fungera som hjälp för 
aktörer att diskutera, orientera sig i, samt analysera sociala frågeställningar inom ramen för 
verkliga utvecklingsprojekt (Eken et al., 2019). För att ett verktyg ska antas generera en ökad 
social hållbarhet menar Eken et al. (2019) att det finns ett antal kriterier för att de ska kunna vara 
välfungerande, både utifrån användarna och utvecklarna av verktyget. Beroende på syftet och 
användningsområdet för verktyget behöver antingen ett par, eller alla kriterier att uppfyllas. 
Kriterierna för verktyg för socialt hållbar stadsutveckling listas nedan: 
 
Verktyget ska: 

1. Vara välunderbyggt 
2. Vara grundat i relevant empiri 
3. Behandla och diskutera relevanta sociala värden beroende vad som krävs av syftet med 

dess användning 
4. Leda till bra effekter 
5. Ha en hög användbarhet och funktionalitet 
6. Vara transparent med avseende på kunskapsunderlaget 
7. Inte vara självförgörande 

         (Eken et al. 2019) 

3.5.2 Övergripande kommunala verktyg och styrmedel 
De övergripande verktyg och styrmedel som kommuner har idag för att arbeta med socialt 
hållbar stadsutveckling är, enligt Boverket (2010); detaljplan, översiktsplan, riktlinjer för 
bostadsförsörjning, sektorsprogram och strategier, markinnehav och exploateringsavtal, 
allmännyttiga bostadsföretag, samt bostadsförmedling. Detaljplanen är juridiskt bindande och i 
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den bestäms användningen av ett visst markområde, exempelvis om det ska vara bostäder eller 
verksamheter (Boverket, 2010). I den regleras även indelningen av fastigheter, typ av 
bostadsbebyggelse, storlek på lägenheter och antal lägenheter. Däremot kan inte 
upplåtelseformen styras av detaljplanen. Översiktsplanen är inte bindande, men vägledande, i 
kommunens och andra myndigheters arbete med strategiska frågor och fysiska strukturer (ibid). I 
den ska de ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenserna av planen presenteras tydligt och 
därför kan de övergripande förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling bestämmas redan i 
översiktsplanen (ibid).  
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett verktyg som kommunen kan fastställa för att på ett tydligt 
sätt visa viljeinriktningen för bostadsförsörjningen, både det befintliga beståndet och 
nybyggnationer (Boverket, 2010). Dessa ska behandlas och antas av kommunfullmäktige minst 
en gång per mandatperiod och utgör ett underlag för den översiktliga planeringen. Vidare kan 
sektorsprogram och strategier tas fram för verksamheter som har inflytande över 
stadsutvecklingen. Genom att koppla dem till översiktsplanen kan de ges en större tyngd och då 
även vägas mot andra intressen (ibid). 
 
Ett strategiskt markinnehav är ett kraftfullt styrmedel för kommunen att använda (Boverket, 
2010). Om kommunen äger marken i ett område som ska exploateras har den möjlighet att 
påverka och styra stadsutvecklingen och genom ett markanvisningsavtal med exploatören kan 
kommunen styra exempelvis upplåtelseformen. I fall där kommunen inte äger marken kan krav 
och önskemål ställas genom ett exploateringsavtal (ibid). Allmännyttiga bostadsföretag är också 
ett kraftfullt instrument för att en kommun ska kunna påverka den sociala hållbarheten i 
stadsutvecklingen. Genom kommunala bostadsbolag kan kommunen styra var hyresrätter och 
bostadsrätter bör byggas för att skapa en god blandning och på så sätt främja integrationen. Att 
dessutom ha en bostadsförmedling som förmedlar bostäder efter kötid stärker arbetet mot 
segregation och diskriminering i kommunen (ibid). 
 
Ytterligare verktyg som kan användas inom stadsplanering för att skapa socialt hållbara städer 
beskrivs utifrån en sammanställning av den genomgångna litteraturen. Verktygen som 
presenteras delas in i fem olika grupper. Den första är sociala konsekvensanalyser, därefter 
stadsrums- och stadslivsanalyser, checklistor och indikatorer, certifieringssystem, analys av 
ekosystemtjänster och medborgardeltagande. Slutligen presenteras några övriga verktyg. Djupare 
förklaring med några exempel hur verktygen används följer nedan. 

3.5.3 Sociala konsekvensanalyser 
Social konsekvensanalys, kan också benämnas social konsekvensbedömning eller -beskrivning, 
är en process i syfte att säkerställa att sociala frågor inkluderas i planer och projekt (Tahvilzadeh, 
2015). Avsedda och oavsedda konsekvenser av människors miljöer analyseras för att kunna 
skapa rättvisare och mer hållbara miljöer för människor (ibid). Enligt Ström et al. (2017) finns 
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även liknande verktyg som riktar sig mot en viss typ av frågor eller sociala grupper, exempelvis 
barnkonsekvensanalyser och hälsokonsekvensanalyser. I stadsplaneringen används 
konsekvensanalyser för att kunna bedöma i förväg, översiktligt följa, samt i efterhand utvärdera 
konsekvenser av fysiska insatser. Detta görs ofta i relation till frågor kring social 
sammanhållning, identitet, trygghet och hälsa (ibid). Ström et al. (2017) menar att sociala 
konsekvensanalyser har börjat spridas allt mer i svenska kommuner de senaste åren, och många 
med inspiration från en matrismodell utvecklad av Göteborgs stad. Matrismodellen kallas 
Kunskapsmatrisen och är en webbaserad kunskapsbank med förklarande texter om socialt hållbar 
stadsplanering och fungerar även som stöd till kommunens utvecklade modeller för social 
konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) (Göteborgs stad, u.d. a). 
Kunskapsmatrisen utgår från fyra olika teman för social hållbarhet; sammanhållen stad, samspel, 
vardagsliv och identitet och dessa kan tas del av i olika skalnivåer av byggd miljö; byggnad & 
plats, närmiljö, stadsdel, stad samt region (ibid). Sammanhållen stad handlar om att motverka 
segregation genom att stärka samband och kopplingar, samt överbrygga barriärer (Göteborgs 
stad, 2016). Samspel innebär att skapa trygga platser med befolkad stadsmiljö och samlade stråk, 
och vardagsliv innebär att utgå från människors vardagliga aktiviteter och rutiner i planeringen 
(ibid). Slutligen handlar identitet om att förstärka olika fysiska miljöers karaktär för att skapa 
igenkännlighet och känsla av tillhörighet hos invånare och besökare (ibid). Inom varje ruta som 
uppstår i kunskapsmatrisen beskrivs olika situationer och konsekvenser, och även olika åtgärder 
diskuteras (Göteborgs stad, u.d. a). Det går att läsa om både faktiska erfarenheter och exempel 
samt forskning med teori och metoder och texterna kan även sorteras i fyra olika perspektiv; 
äldre, barn, genus och funktionsvariation (ibid). Se figur 6 nedan. Till vänster i figuren syns de 
fyra olika temana och cirklarna står för de fem olika skalnivåerna. Längst ner i figuren går det att 
välja information utifrån de olika perspektiven. 
 

 
Figur 6. Kunskapsmatrisen (Göteborgs stad, u.d. a). 

Verktygen social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) används som 
analysmodeller i Göteborgs stad (Göteborgs stad, u.d. b). De används för att bland annat kunna 
identifiera viktiga sociala aspekter, få en ökad kunskap om platsen, ta fram åtgärder och för att 
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beskriva konsekvenserna av olika förslag till förändring. BKA används för att specifikt se till att 
barns rättigheter och behov tas hänsyn till i stadsutvecklingen. SKA utgår från samma teman 
som Kunskapsmatrisen, det vill säga; sammanhållen stad, samspel, vardagsliv samt identitet, 
medan det i BKA även läggs till temat hälsa och säkerhet. Planeringsprocessen för SKA och 
BKA i kommunen tydliggörs genom en så kallad processpil (se figur 7 nedan) (ibid). 
 

 
Figur 7. Processpil - BKA och SKA i planprocessen (Göteborgs stad, u.d. b). 

3.5.4 Stadsrums- och stadslivsanalyser 
Nästa grupp av verktyg är stadsrums- och stadslivsanalyser och beskrivs som verktyg som 
analyserar hur rumsliga aspekter i stadsutformningen påverkar människors användning och 
rörelsemönster (Ström et al., 2017). Stadsrumsanalyser analyserar stadsrummets utformning, 
exempelvis i form av funktioner och stråk, medan stadslivsanalyser samlar in data om 
människors flöden och användning av offentliga rum (ibid). Många av verktygen är kopplade till 
teorin bakom Space syntax som handlar om relationen mellan stadsrum och sociala processer 
och företeelser som finns där (Legeby et al., 2015). Legeby et al. (2015) menar att modeller 
utvecklade genom space syntax beskriver städer och byggnaders rumsliga struktur för att därmed 
kunna förstå den sociala betydelsen av den. Med socialt menas här aspekter som hur gångflöden 
till olika platser fördelas i staden vilket sedan kopplas till exempelvis upplevelse av trygghet och 
tillit i stadsrummen (ibid).  
 
Mäta stad är en guide i rapportform skapad av det forskningsdrivna konsultföretaget Spacescape 
(Spacescape, 2016 a). Guiden beskriver hur stadsrums- och stadslivsanalyser kan hjälpa till att 
utforma stadsmiljöer utifrån fyra teman; gaturum, privata utemiljöer, bebyggelse och offentliga 
platser. Därefter ges rekommendationer på mått för de olika typerna av stadsmiljöer, samt på 
olika nivåer inom området för stadsmiljön (se figur 8 nedan). Sociala värden som tas upp i 
guiden är bland annat tillgänglighet, samverkan, rekreation, identitet, integration och hälsa. 
Spacescape (2016 a) menar att behovet av konkreta verktyg för att säkra kvaliteten av 
stadsmiljön är stort och att stadsbyggnad är en viktig del i arbetet mot en mer hållbar och rättvis 
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framtid. Det stadsbyggnadspraktiken bör fokusera på idag är att skapa förutsättningar för 
mötesplatser, integration, ekosystemtjänster och hållbara marknader och genom att analysera 
stadsstrukturer med hjälp av mätbara faktorer kan stadsplaneringen förstå hur en stadsmiljö 
fungerar, konsekvenserna av en plan, samt styra en plans utformning (ibid). 

 
Figur 8. Samlade rekommendationer Mäta stad (Spacescape, 2016). 

3.5.5 Checklistor och indikatorer 
En annan typ av verktyg är checklistor som kan användas i form av frågor för att fungera som 
vägledning för social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt, som i Gustavsson & Elander (2013). 
Utifrån frågorna i Gustavsson & Elander (2013) söks sedan indikatorer för att kunna mäta och 
bedöma resultaten av ett utfört projekt. Indikatorer kan beskrivas som ett analysverktyg som 
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används för att mäta något meningsfullt, och i stadsplanering kan det exempelvis vara mängden 
grönyta i ett område (Spacescape, 2017). Checklistan i Gustavsson & Elander (2013) utgår från 
tre kategorier av sociala värdena; social inkludering, deltagande och platsidentitet, men 
Gustavsson & Elander (2013) understryker att kategorier och indikatorer måste skapas utifrån 
varje projekts prioriteringar på värden, mål och åtgärder. De måste även utgå från det lokala 
sammanhanget, samt i dialog med människorna som är berörda av frågan eller problemet som 
ska lösas (ibid). Spacescape (2017) beskriver att indikatorer är viktiga för att kunna säkerställa 
kvalitet och jämförbarhet i stadsutvecklingen. Det är viktigt för kommuner att kunna styra och 
följa upp mål i översiktsplan och strategidokument, bland annat för att stärka den sociala 
sammanhållningen och motverka segregation i staden (ibid). En nackdel med indikatorer för 
social hållbarhet är att de oftast uteslutande inkluderar de faktorer som är kvantifierbara, vilket 
gör att det som inte är kvantifierbart exkluderas och blir osynliggjort (KTH, 2018). Gustavsson 
& Elander (2013) anser dock att indikatorernas viktigaste uppdrag inte är att kunna användas till 
bedömning och mätning, utan den lärandeprocess som uppstår vid framtagandet av dem. Vid 
samtal om indikatorer, hur de ska designas och användas ökas förståelsen för de åtgärder som 
behöver vidtas och även den politik som bör föras (ibid). I Gustavsson & Elander (2013) 
inkluderas förslag på indikatorer både kvantitativa och kvalitativa mått på social hållbarhet.  
 
Checklistor och indikatorer kallas i Ström et al (2017) för Urbana designprinciper. Det beskrivs 
här som en typ av verktyg i form av listor eller handböcker med principer för hur städer bör 
utformas på ett så bra sätt som möjligt, exempelvis principer som markanvändning, utformning 
av offentliga platser eller täthet. Välkända urbana designprinciper är, enligt Ström et al. (2017), 
exempelvis Jan Gehls tolv designprinciper och UN Habitats fem principer för goda stadsmiljöer 
som båda fokuserar på exempelvis attraktivitet, levande stadsmiljöer och promenadvänlighet. 
UN Habitat är FN:s råd för stadsutveckling och har i rapporten “A new strategy of sustainable 
neighbourhood planning: Five principles” sammanställt fem principer för att skapa hållbara 
stadsdelar (UN Habitat, 2015). De fem principerna är: 
 

1. Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät 
2. Hög täthet 
3. Funktionsblandning 
4. Social blandning 
5. Begränsad markanvändningsspecialisering 

          (UN Habitat, 2015)  
 
Principerna ska stödja de tre egenskaper som hållbara stadsdelar och städer har; de ska vara 
kompakta, integrerade och sammanhängande (UN Habitat, 2015). Varje princip har kvantitativa 
mått och rekommendationer för att hjälpa planerare att uppnå dem (ibid). De sociala värden som 
berörs i UN Habitats principer är enligt Eken et al. (2019) diversitet, genom social blandning och 
markanvändning, social jämlikhet och rättvisa, säkerhet, samt levande och bekväma samhällen. 
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Verktyget har även ett fokus på fördelning av resurser för att minska ojämlikhet, segregation och 
fattigdom, genom att exempelvis framhäva att fördela urbana resurser på ett rationellt sätt (Eken 
et al., 2019). Social jämlikhet och rättvisa framhävs i flera av principerna, exempelvis genom att 
uppmana städer att bygga bostäder till skäliga priser (ibid). 

3.5.6 Certifieringssystem 
Vidare är även certifieringssystem en grupp av verktyg för att mäta och utvärdera social 
hållbarhet (Ström et al., 2017). En certifiering för en byggnad eller ett område utgör en 
kvalitetsstämpel för kommuner eller fastighetsägare som används i marknadsföring och som stöd 
i designprocessen (ibid). Några exempel på verktyg är LEED och BREEAM som används i stor 
utsträckning i internationellt, samt Miljöbyggnad som har blivit vanligt att använda i Sverige 
(ibid). Ström et al. (2017) nämner att de främst har ett fokus på miljö, men även aspekter av 
social hållbarhet ingår. Ett verktyg som är under utveckling internationellt är WELL som 
fokuserar på hälsoaspekter och syftar till att komplettera de miljöinriktade certifieringsverktygen 
(ibid). Gemensamt för certifieringsverktyg är att de oftast består av checklistor med olika 
kriterier och indikatorer (Eken et al., 2019).  
 
Ett nyligen utvecklat certifieringsverktyg i Sverige är Citylab Action som i större utsträckning 
fokuserar på att stödja processen fram till en färdig stadsdel, istället för på resultatet som de 
andra certifieringsverktygen främst gör (Eken et al., 2019). Citylab är skapat av Sweden Green 
Building Council (SGBC) utifrån nationella mål samt FN:s hållbarhetsmål och utgångspunkten 
är att “skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling” (SGBC, 
2019). Förutom certifieringen av projekt ges genom Citylab även vägledning, utbildning och 
erfarenhetsutbyte genom nätverkande. För att få delta krävs att alla projekt upprättar 
hållbarhetsprogram som ska bestå av visioner, mål och förutsättningar, samt handlings- och 
uppföljningsplaner (Eken et al., 2019). Några exempel på projekt som deltagit i Citylab Action 
2016 och 2017 är Arninge-Ullna, Masthuggskajen, Solna Business Park och Norrtälje hamn 
(SGBC, 2019). De sociala värden som behandlas i verktyget är bland annat fysiskt och socialt 
integrerad stad, god livsmiljö, tillgänglighet, variation i typer av funktioner och byggnader, samt 
mångfunktionella grönytor (ibid).  

3.5.7 Analys av ekosystemtjänster 
En ytterligare verktygsgrupp är analys av ekosystemtjänster (Eken et al., 2019). Denna grupp 
ämnar att istället för att analysera den byggda miljön, fokusera på naturmiljöns effekter. 
Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen bidrar med och som människan ofta är beroende av, 
som förbättrar välmående och livsvillkor och som gynnar människans livskvalitet. De brukar 
delas in i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster (Eken et al., 2019). 
Millennium Ecosystem Assessment (2005, s. 50) kopplar alla typer av ekosystemtjänster till 
mänskligt välmående i form av värden så som säkerhet, skydd och uppehälle, hälsa samt social 
sammanhållning. Kulturella tjänster är dock de som främst är kopplat till social hållbarhet 
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eftersom de är den enda typen av ekosystemtjänster som interagerar direkt med mänsklig 
aktivitet, och berör exempelvis rekreation och skönhet genom natur och kulturlandskap (Eken et 
al., 2019). Kulturella ekosystemtjänster innefattar, enligt Millennium Ecosystem Assessment 
(2005, s. 40), de icke-materiella nyttor som människor får genom andlighet, kognitiv utveckling, 
reflektion, rekreation och estetiska upplevelser.  
 
Ett exempel på analys och värdering av ekosystemtjänster som är vanligt att använda i svenska 
kommuner är grönytefaktor (Eken et al., 2019). Det används under exploatering och förtätning i 
stadsplanering för att säkerställa en viss nivå av grönska och vatten, och fungerar även som ett 
hjälpmedel för att tydligare sätta ett värde på ekosystemtjänsterna (ibid). Grönytefaktor på 
allmän platsmark (GYF AP) är ett verktyg nyligen utvecklat genom projektet C/O City (C/O 
City, 2017). Syftet med projektet är att öka kunskapen om värdet av naturen i staden, skapa 
underlag för planering, samt att ta fram lösningar som garanterar att ekosystemtjänster blir en 
självklarhet i stadsplaneringen. Verktyget GYF AP kan användas för att exempelvis öka 
kunskapen om ekosystemtjänster i staden, stärka social hållbarhet genom attraktiva boende- och 
vistelsemiljöer samt utvärdera olika förslag ur ett ekosystemperspektiv. De ekosystemtjänster 
som verktyget kan hantera är biologisk mångfald, klimatanpassning, pollinering, 
bullerdämpning, samt rekreation, hälsa och kultur. Grönytefaktorn räknas ut med hjälp av en 
manual, samt en beräkningsmall framtagen av C/O City och har testats av sex kommuner i elva 
pilotprojekt (ibid). Eken et al (2019) beskriver att de sociala värden som återfinns i verktyget hos 
C/O City är främst inom den kulturella kategorin av ekosystemtjänster, exempelvis hälsa, social 
interaktion, naturpedagogik och sinnlig upplevelse. Dessutom inkluderar verktyget deltagande 
genom dialog med olika intressenter som en del av processen (Eken et al., 2019). Intressenter är 
exempelvis boende, friluftsföreningar och skolor. Dock framgår inte i verktyget hur det ska 
säkerställa att alla grupper får sina intressen hörda (Eken et al., 2019). 

3.5.8 Medborgardeltagande 
Att använda medborgardeltagande och olika typer av medborgardialoger i processerna för 
stadsutveckling kan också ses som verktyg, eller metoder, för att öka den sociala hållbarheten 
(Karlsson et al., 2015). Det kan leda till ett stärkt socialt kapital och bredare engagemang för 
samhället genom att öka medborgares förståelse, intresse och kunskap för de demokratiska 
processerna (ibid). Inflytande och delaktighet är andra positiva effekter för boende och andra 
intressenter (ibid). Gustavsson & Elander (2013) menar att det även har en positiv inverkan på 
hälsa och välbefinnande för deltagande medborgare. 
 
Karlsson et al (2015) beskriver att processen för deltagande kan delas upp i tre olika faser; 
planering, genomförande och utvärdering. I planeringsfasen kan verktyg i form av olika 
dialogtrappor användas, exempelvis en från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2013), för 
att identifiera och bedöma lämplig grad av inflytande och delaktighet för olika projekt (Karlsson 
et al., 2015). I genomförandefasen används metoder som exempelvis intervjuer, enkäter och 
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fokusgrupper (ibid). Gustavsson & Elander (2013) nämner även medskapande 
medborgardialoger, trygghetsvandringar, dialogcaféer, workshops, samverkansprocesser och 
involvering av exempelvis skolungdomar. Utvärderingsfasen är viktig för att kunna förbättra 
projektets process och för att kunna analysera vad deltagandet har resulterat i (Karlsson et al., 
2015). Det är dock viktigt att vara medveten om att deltagandeprocesser inte kan lösa alla typer 
av utmaningar för social hållbarhet, belyser Karlsson et al (2015), men att de kan ha en stor 
betydelse för stadsutvecklingen. Det gäller att ha en god kunskap om hur de bör genomföras och 
insikt om dess begränsningar. Att arbeta för en jämn representation av befolkningen, att inse att 
processen är resurskrävande, samt att vara transparent med informationen till deltagarna är några 
av utmaningarna (Karlsson et al., 2015).  

3.5.9 Andra exempel på verktyg 
Eken, et al. (2019) menar att en ytterligare grupp av verktyg finns i form av “verktygslådor” för 
hållbar stadsutveckling. Denna typ utgör bredare ramverk som i sin tur innehåller ett antal olika 
verktyg, ofta mål, checklistor, processmanualer, designprinciper, samt analysmetoder (ibid). Ett 
exempel på ett sådant ramverk är, enligt Eken et al. (2019), den så kallade Södertörnsmodellen. 
Södertörnsmodellen är ett innovativt arbetssätt och ett koncept för en hållbar stadsutveckling 
(Södertörnsmodellen, u.d). Målet med modellen är att tillsammans med en rad antal aktörer inom 
näringsliv, offentlig sektor, akademi samt invånare i städerna bygga jämlika, välmående och 
resurseffektiva städer. Verktygslådan innehåller metoder för att hantera samspelet mellan sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter och som går att anpassa efter lokala behov. Modellen består 
av tre fokusområden; kunskapsdriven, medskapande samt värdeskapande stadsutveckling (ibid). 
I kunskapsdriven stadsutveckling ingår analysverktyget Södertörnsanalysen, som genom fakta 
och statistik ger ett underlag för att skapa hållbara städer, samt analys och värdering av 
ekosystemtjänster. Medskapande stadsutveckling innebär att skapa inkluderande och jämlika 
livsmiljöer genom bland annat medborgardialoger, och värdeskapande stadsutveckling handlar 
om att samverka mellan privata och offentliga aktörer samt att utveckla en dialog för att skapa 
hållbara lösningar (ibid). Sociala värden som tas upp i Södertörnsmodellen är bland annat lycka, 
trygghet, känsla av samhörighet, identitet och inkludering. Det nämns även att användare av 
modellen måste utgå från sitt eget projekt för att identifiera sociala värden (Södertörnsmodellen, 
u.d).  
 
Ett nyligen utvecklat verktyg som är utformat för att komplettera redan existerande verktyg för 
social hållbarhetsanalys är PRISMA (RISE, 2019). Det är ett processverktyg som kan användas i 
flera delar av stadsutvecklingsprocessen; idé, plan, genomförande och förvaltning. Verktyget är 
utvecklat av forskare vid RISE för att lösa problemet kring att arbeta med social hållbarhet under 
hela stadsutvecklingsprocessen, och för att möjliggöra ett gemensamt språk och förståelse (ibid). 
RISE (2019) beskriver att PRISMA kan användas för att värdera hur utformningen av en stadsdel 
påverkar livsvillkoren hos människor, identifiera och hantera målkonflikter, samt för att resonera 
kring ansvarsfördelning och frågor kring genomförande och förvaltning. Verktyget är ett 
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dokument uppdelat i åtta delar som var och en tar upp en aspekt av byggd miljö kopplat till 
social hållbarhet och med hjälp av kvalitativa bedömningskriterier besvaras utvärderingsfrågor 
för att bedöma stadsdelen (RISE, 2019). Slutligen görs en sammantagen bedömning och med 
hjälp av en värderos kan utvärderingen visualiseras. Aspekterna av byggd miljö som hanteras i 
verktyget är gårdar och torg, service, kulturvärden, grönska och rekreation, ljud och luft, ljus, 
bebyggelse, boende och täthet samt mobilitet (ibid). Sociala värden som nämns är bland annat 
trygghet, tillgänglighet, samhörighet, tillit, hälsa, identitet, välmående, inkludering, social 
blandning och integration (ibid). 

3.5.10 Sammanfattning verktyg för social hållbarhet i stadsplanering 
Verktyg som på olika sätt påverkar den sociala hållbarheten i stadsplanering är sammanställda 
genom litteraturgenomgången. En rapport beskriver kriterier för sociala hållbarhetsverktyg och 
menar att det ska vara väl underbyggt, grundat i empiri, ta upp relevanta sociala värden, ge bra 
effekter, ha en hög användbarhet och funktionalitet, vara transparent, samt inte vara 
självförgörande (Eken et al., 2019). De övergripande verktyg som kommuner har i 
stadsplaneringen handlar bland annat om att styra användning av markområden, fysisk struktur, 
att påverka upplåtelseformer samt att sätta upp riktlinjer för hur kommunen ska bygga och 
utveckla staden (Boverket, 2010). 
 
Sociala konsekvensanalyser är ett verktyg som används för att bedöma, följa och utvärdera 
konsekvenser av fysiska insatser i människors miljöer (Ström et al., 2017). Med hjälp av dem 
kan, enligt litteraturen, sociala aspekter identifieras, kunskapen om platsen höjas, åtgärder tas 
fram och konsekvenser av olika förslag beskrivas (Göteborgs stad, u.d. b). Även 
medborgardialoger inkluderas ofta i processen för verktyget (ibid). Stadsrums- och 
stadslivsanalyser är en annan grupp av verktyg som analyserar stadsutformningens påverkan på 
människors användning och rörelsemönster utifrån rumsliga aspekter (Ström et al., 2017). Mäta 
stad (Spacescape, 2016 a) är ett exempel på en guide baserad på stadslivs- och stadsrumsanalyser 
och ger rekommendationer på mått i stadsmiljöer. Det beskrivs att mätbara faktorer i den fysiska 
stadsmiljön kan hjälpa stadsplaneringen att förstå hur den fungerar och på så sätt styra 
utformningen och konsekvenserna av en plan (Spacescape, 2016 a).  
 
Checklistor används ofta som vägledning för social hållbarhet i stadsplanering och sociala 
värden som tas med varierar mellan olika projekt, men kan exempelvis vara social inkludering, 
deltagande och platsidentitet (Gustavsson & Elander, 2013). Indikatorer är analysverktyg för att 
mäta exempelvis en mängd av något och säkerställa kvalitet och jämförbarhet, och kan vara 
baserade på checklistor eller olika typer av analyser (Spacescape, 2017). Nackdelar som 
framställs med indikatorer är att de ofta exkluderar faktorer som inte är kvantifierbara (KTH, 
2018). Litteraturen visar dock att kvalitativa faktorer är möjliga att ta med samt att processen för 
framtagandet av indikatorer kan ses som en viktig lärandeprocess i sig som kan gynna arbetet för 
social hållbarhet (Gustavsson & Elander, 2013). UN Habitats fem principer mäts med 
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kvantitativa mått på utrymme för gator, täthet, funktionsblandning, social blandning och 
markanvändning (UN Habitat, 2015). 
 
Certifieringssystem är ett sätt att mäta och utvärdera social hållbarhet och i slutändan sätta en 
kvalitetsstämpel på en byggnad eller ett område (Ström et al., 2017). Ofta används olika typer av 
checklistor och indikatorer för att mäta utgången (Eken et al., 2019). Ett exempel på ett nyligen 
utvecklat sådant verktyg är Citylab Action som hållbarhetscertifierar hela stadsdelar (SGBC, 
2019). Analys av ekosystemtjänster fokuserar på naturmiljöns effekter på människan och görs 
oftast genom beräkning av grönytefaktor (Eken et al., 2019). Ett exempel på ett sådant verktyg är 
framtaget av C/O City som kan användas för att stärka social hållbarhet genom attraktiva miljöer 
för människor att vistas i samt för att öka kunskapen om ekosystemtjänster i staden (C/O City, 
2017). Medborgardeltagande är en ytterligare typ av verktyg som presenteras i 
litteraturgenomgången. Det används för att öka det sociala kapitalet i staden bland annat genom 
att öka medborgares delaktighet, inflytande, förståelse och kunskap (Karlsson et al., 2015).  
 
Några övriga verktyg har anträffats genom litteraturgenomgången är så kallade verktygslådor 
och det nya verktyget PRISMA. Verktygslådor är den mest omfattande typen av verktyg, 
eftersom det innehåller flera typer av verktyg i ett och fungerar som ett ramverk (Eken et al., 
2019). Södertörnsmodellen är ett sådant exempel och innehåller analysverktyg för fakta och 
statistik, analys av ekosystemtjänster, medborgardialoger och samverkan mellan olika aktörer. 
Flera sociala värden tas upp, och likt checklistan i Gustavsson & Elander (2013) framhävs att 
sociala värden måste tas fram utifrån förutsättningar i varje projekt. Verktyget PRISMA 
innehåller inte en blandning av verktyg, men är utformat för att komplettera existerande sociala 
analyser och för att användas i hela stadsutvecklingsprocessen (RISE, 2019). Verktyget 
innehåller även en guide för hantering av målkonflikter och resultaten av analysen i verktyget 
tydliggörs genom att använda en värderos (ibid). 
 
I tabell 2 nedan visas en sammanställning av de metoder och verktyg för social hållbarhet i 
stadsplanering som presenterats i litteraturen. 
 
Tabell 2 - Sammanställning metoder och verktyg för social hållbarhet i stadsplanering 

Övergripande kommunala verktyg och styrmedel Verktygstyper för social hållbarhet 

• Detaljplan 
 

• Översiktsplan 
 

• Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
 

• Sociala konsekvensanalyser 
 

• Stadsrums- och 
stadslivsanalyser 

 
• Checklistor och indikatorer 
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• Sektorsprogram och strategier 
 

• Markinnehav och exploateringsavtal 
 

• Allmännyttiga bostadsföretag 
 

• Bostadsförmedling 

 
• Certifieringssystem 

 
• Analys av ekosystemtjänster 

 
• Medborgardeltagande 
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4. Projektet Älvstaden 
I detta avsnitt presenteras projektet Älvstaden i Göteborg som är föremål för denna studie. 
Innehållet är baserat på dokument framtagna av projektet Älvstaden och bolaget Älvstranden 
Utveckling. Inledningsvis beskrivs projektets vision, Vision Älvstaden, och därefter följer hur 
social hållbarhet behandlas i projektet. Slutligen beskrivs Älvstadens värderos som är ett 
praktiskt verktyg som används för att mäta kvaliteter och social hållbarhet i projektets 
delområden. I efterföljande del presenteras intervjustudien som utförts med tjänstepersoner 
kopplade till projektet. 

4.1 Älvstaden 
Älvstaden är Nordens just nu största stadsutvecklingsprojekt och inkluderar områdena 
Centralenområdet, Frihamnen, Backaplan, Lindholmen, Ringön, Gullbergsvass och Södra 
Älvstranden i Göteborg (se figur 9 nedan) (Älvstaden, u.d. a). Centrala Göteborg, och därmed 
Göteborgsregionens kärna, ska i och med detta projekt växa till dubbel storlek utmed båda 
sidorna om älven, där målet är totalt 25000 nya lägenheter och 45000 nya arbetsplatser fram till 
år 2035 (ibid). 

 
Figur 9. Området centrala Älvstaden (Göteborgs stad, 2012). 

4.1.1 Vision Älvstaden 
År 2012 antogs Vision Älvstaden av kommunfullmäktige i Göteborg och är en vision med 
tillhörande strategier för Älvstaden (Göteborgs stad, 2012). Älvstaden ska ge möjlighet till att 

1:550 
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utveckla stadens styrkor och samtidigt anta dess utmaningar. Styrkorna är enligt Göteborgs stad 
(2012) dess berikande mångfald hos invånarna, dess nära kontakt med vatten genom Göta älv, 
samt dess starka drivkraft för att kunna utvecklas från ett industrisamhälle till en 
kunskapsekonomi som bygger på befintlig kunskap och kompetens i staden. Vidare har som 
nämnt även Göteborg utmaningar, vilket i Vision Älvstaden beskrivs som socioekonomisk 
segregation, klimatförändringar genom bland annat förhöjda vattennivåer och ökad nederbörd, 
samt en förändrad ekonomisk utveckling (ibid). 
 
Visionens syfte och mål är att bidra till en hållbar utveckling i Göteborg och region Västsverige, 
genom att skapa en attraktiv och hållbar stad. Visionen grenas därefter ut i tre generella 
strategier; hela staden, möta vattnet och stärka kärnan (Göteborgs stad, 2012). 
 
Hela staden 
Hela staden handlar om att bygga samman staden både fysiskt och socialt och med det skapa en 
stad för alla, en sammanbyggd stad samt en stad där fler är delaktiga (Göteborgs stad, 2012). En 
stad för alla ska, enligt visionen, mötas genom att bygga för ett blandat boende, ge plats för 
möten och lek samt att skapa en stad med mångfald i gatubilden. Vidare ska staden byggas 
samman genom att skapa starka stråk över älven samt genom att arbeta bort barriärer. Slutligen 
ska fler få vara delaktiga genom att analysera varje projekt utifrån dess kulturarv och specifika 
förutsättningar, ge möjlighet till alla att påverka och speciellt barn ur ett barnperspektiv, samt att 
skapa tillfälliga åtgärder för att testa nya idéer och skapa liv och rörelse (ibid). 
 
Möta vattnet 
Strategin möta vattnet handlar om att utveckla Göteborg till en hållbar stad där en hållbar livsstil 
uppmuntras och där vattnet ska vara närvarande och tillgängligt för alla (Göteborgs stad, 2012). 
Detta ska göras genom att skapa ett levande älvrum, göra det lätt att leva hållbart samt att se 
klimatanpassning som en drivkraft. Ett levande älvrum ska, enligt visionen, skapas genom att 
utveckla en grön sjöfart som stärker stadens identitet, skapa mötesplatser vid vattnet som ska 
vara lättillgängliga, samt att tillföra mer grönska. Göra det lätt att leva hållbart ska nås genom att 
utveckla smarta system för energi, materialhantering och transport, samt att även synliggöra den 
gröna smarta tekniken. Dessutom vill visionen underlätta för hållbara livsstilar där stadsmiljön 
ska underlätta för att välja hållbara alternativ. Slutligen ska klimatanpassning ses som en 
drivkraft genom att använda tre olika strategier för vattenanpassning beroende på områdets 
specifika behov, att utveckla innovativa lösningar för klimatanpassning, samt att se regnet som 
en tillgång i stadsrummet (ibid). 
 
Stärka kärnan 
Den tredje strategin, att stärka kärnan, går ut på att frigöra drivkrafterna och kompetensen som 
finns i staden, att låta kärnan komma närmare samt att skapa en attraktiv stadsmiljö (Göteborgs 
stad, 2012). Frigöra drivkrafterna ska göras genom att ta tillvara på befintliga styrkor som redan 
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finns, att även använda kulturen som drivkraft, samt att låta stora aktörer möta och samarbeta 
med mindre. Vidare ska kärnan låtas komma närmare genom att stärka den regionala kärnan, låta 
innerstaden växa över älven, samt att göra det möjligt för fler att gå, cykla och åka kollektivt. 
Slutligen ska en attraktiv stadsmiljö skapas genom att synas mer både nationellt och 
internationellt, att bygga en tät stad som ger möjlighet till fler möten och samverkan, samt 
genom att stärka mångfalden genom att skapa en blandning av verksamheter och konstnärliga 
uttryck (ibid). 

4.1.1.1 Älvstadsmodellen 

För att skapa ett välfungerande arbetssätt för genomförandet av visionen har en modell för 
stadsutvecklingen i Älvstaden tagits fram (Göteborgs stad, 2012). Visionen ska vara 
utgångspunkten i alla projekt och modellen visar att helhetssyn, lärande, samarbete, delaktighet 
och ledarskap ska genomsyra arbetet. Helhetssyn innebär här att trafik, bebyggelse, service, 
parker, evenemang och aktiviteter ska ses som delar av en helhet som tillsammans bidrar till 
stadens liv (Älvstaden, u.d. b). Lärande innebär att projektet Älvstaden ska i arbetet använda sig 
av pilotprojekt genom att prova nya metoder och lösningar, samt föra tillbaka kunskap för att 
utveckla processer och metoder. Samarbete innebär att alla aktörer och andra delaktiga i 
projektet ska samarbeta för att kunna utveckla staden. Ett strategiskt råd med representanter från 
flera håll ska följa arbetet och utveckla samarbetsformerna vidare. Med delaktighet menas att 
stadens processer ska formas av delaktighet och öppenhet för initiativ, där lärdomar från 
medborgarna ska tas med i arbetet. Det gör att förmågan att samarbeta stärks, vilket ger bättre 
lösningar och skapar en större förståelse för staden. Ledarskap i Älvstadsmodellen innebär att 
genomförandet av visionen kräver att arbetet ska på ett tydligt sätt organiseras och mandaten ska 
fördelas på både politisk och tjänstemannanivå (Älvstaden, u.d. b).  

4.2 Social hållbarhet i projektet Älvstaden 
Älvstranden Utveckling är det bolag i Göteborgs stad som har som uppdrag att förverkliga 
visionen för Älvstaden. Älvstranden Utveckling beskriver i sin årsredovisning för 2018 hur 
Älvstaden ska utvecklas på ett hållbart sätt (Älvstranden Utveckling, 2019). Det ska göras efter 
behoven som finns idag men utan att äventyra kommande generationers behov och 
levnadsmöjligheter. Älvstranden Utveckling utgår från stark hållbarhet där de ekologiska 
systemen sätter ramarna, den sociala hållbarheten är målet och ekonomin är verktyget för att nå 
dit (se figur 10). Definitionen för social hållbarhet, på Älvstranden Utveckling, är att “...genom 
visionen för Älvstaden skapa en stad för alla, baserat på mänskliga behov, genom att motverka 
segregation samt att utveckla en inkluderande Älvstad med stor variation av platser, bostäder 
och uttryck.” (Älvstranden Utveckling, 2019). 
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Figur 10. Modell för hållbarhet på Älvstranden Utveckling (Älvstranden Utveckling, 2019). 

Vidare presenteras även hur Älvstranden Utveckling arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål för 
att förverkliga vision Älvstaden (Älvstranden Utveckling, 2019). Fyra mål har valts ut som 
särskilt relevanta för bolagets arbete med att förverkliga vision Älvstaden; nummer 10 - Minskad 
ojämlikhet, nummer 11 - Hållbara städer och samhällen, nummer 13 - Bekämpa 
klimatförändringarna, samt nummer 17 - Genomförande och globalt partnerskap. Mål 10 och 11 
är särskilt kopplade till social hållbarhet och stadsutveckling och årsredovisningen beskriver hur 
Älvstaden ska göra för att uppnå dem. Mål 10 är utvalt då det i Göteborg finns stora skillnader i 
hälsa och livsvillkor mellan grupper och områden i staden. De behöver minska för en ökad 
sammanhållning, tillit och delaktighet. Årsredovisningen beskriver vidare att Älvstaden i sig ska 
vara ett verktyg för att bidra till att ojämlikheten minskar genom att staden helas, både på ett 
fysiskt och socialt plan. I Älvstaden ska segregationen motverkas genom att skapa mötesplatser 
och projektet ska även erbjuda en delaktighet i stadsutvecklingen. Under 2018 har bolaget arbetat 
med målet genom att bland annat driva på arbetet för att bygga hyresrätter med lägre hyror, 
utveckling av levande bottenvåningar samt utveckling av en park som mötesplats. Mål 11 
handlar om att staden ska genomgå en stor utveckling och växa med nästan en tredjedel till 2035. 
Där spelar Älvstaden en viktig roll eftersom projektet skapar bostäder för ca 50 000 personer och 
även ett stort antal kontorsplatser. Under 2018 har bolaget arbetat med målet genom att bland 
annat hållbarhetscertifiera ett område genom Citylab, samarbetat med olika forskningsprojekt för 
att hitta nya lösningar samt arbetat med hållbarhetsprogram och handlingsplaner för projektets 
olika områden (Älvstranden Utveckling, 2019).  

4.2.1 Älvstadens värderos 
Inom arbetet för Älvstaden finns det ett behov att för politiken systematiskt redovisa 
måluppfyllelse och inför tertialrapport T3 varje år ska, enligt Älvstadens styrpaket, 
kvalitetsuppföljningen redovisas (Svensson, 2017). Utifrån visionen har därför ett verktyg i form 
av en värderos utvecklats för att kunna mäta hur bolaget möter stadskvaliteterna i byggd miljö i 
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dess olika delprojekt. Värderosen är uppbyggd på visionens tre huvudstrategier; hela staden, 
möta vattnet och stärka kärnan. Därefter visionens nio delmål; skapa en stad för alla, bygga 
samman staden, få fler delaktiga, skapa ett levande älvrum, göra det lätt att leva hållbart, se 
klimatanpassning som en drivkraft, frigör drivkrafterna, låt kärnan komma närmare, samt skapa 
en attraktiv stadsmiljö (se figur 11 nedan). Varje delmål har ett antal mätbara indikatorer och 
mätningen görs av kvaliteter som redan är byggda eller som är bestämda att byggas, genom 
exempelvis detaljplanebestämmelser. Totalt innehåller verktyget 34 indikatorer och värderosen 
räknar med hjälp av dessa ut ett medelvärde för varje delmål (ibid). 
 
 

 
Figur 11. Älvstadens värderos (Svensson, 2017). 

Verktyget är framtaget av projektledningsgruppen för Älvstaden genom den strategiska 
avdelningen på stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad, i dialog med projektledare för 
Älvstadens delområden, samt representanter för berörda arbetspaket och projektgruppen 
Stadsdelarna i Älvstaden (Svensson, 2017). Indikatorerna utgår från UN Habitat (UN Habitat, 
2015), rapporten Mäta stad av Spacescape (Spacescape, 2016 a), samt specifika indikatorer 
baserade på Vision Älvstaden. Verktyget är format som ett Excel-verktyg där projektledarna i 
uppstarten av varje projekt tillsammans med sin projektgrupp sätter en målbild för varje 
indikator. Målbilden kan vara olika beroende på områdets fysiska, geografiska och ekonomiska 
förutsättningar. Därefter fyller projektledarna för varje delområde i sin uppskattning av 
måluppfyllelsen utifrån kvaliteter som hittills har visats i avtal, planer och färdig miljö. Varje år 
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uppdaterar projektledarna värderosen för varje delområde inför tertialrapporteringen (Svensson, 
2017). 

4.2.1.1 Indikatorer - Hela staden 

En av huvudstrategierna i värderosen är Hela staden (Svensson, 2017). Denna del innehåller 14 
indikatorer i verktyget uppdelade under tre delmål; skapa en stad för alla, bygga samman staden, 
samt få fler delaktiga (ibid). De indikatorerna representerar den största delen som rör kvaliteter 
kopplade till social hållbarhet i verktyget eftersom de hanterar sociala värden kopplat till 
blandstad, samband, variation och tillgänglighet. Indikatorerna presenteras nedan. 
 
Delmålet skapa en stad för alla innefattar de åtta första indikatorerna (Svensson, 2017): 

1. Andel lägenheter i delområdet med lägre hyra - mäts genom att räkna antalet lägenheter 
med en årskostnad på max 1400 kr/kvm inom området, där godkänd nivå är 15%. 

2. Närhet till torg - mäts genom att beräkna avstånd till ett torg som är minst 1000 kvm 
stort, där godkänt avstånd är max 800 m. 

3. Ungefärlig fördelning bostadsrätter/hyresrätter - mäts genom att beräkna antalet 
bostadsrättslägenheter och antalet hyresrättslägenheter i området, där godkänd nivå på 
fördelningen bostadsrätter/hyresrätter är 60/40. 

4. Fastighetsstorlek - ett större utbud av fastigheter kan leda till större mångfald och 
diversitet och därför mäts fastighetsstorlek genom att mäta storleken på den största 
fastigheten, där godkänd nivå är max 2000 kvm. 

5. Tillräcklig utemiljö för skolor och förskolor - mäts genom att beräkna ytan för gemensam 
utemiljö per barn i förskola och skola upp till årskurs 6, där godkänd nivå är totalt minst 
25 kvm. 

6. Täta entréer längs gatorna - mäts genom att beräkna entréavstånd mellan entréer längs 
fasad mot gata, där godkänt avstånd är max 15 m. 

7. Tillräcklig gårdsyta i Älvstadens kvarter - mäts genom att beräkna ytan på områdets 
minsta bostadsgård, där godkänd nivå är minst 1500 kvm. 

8. Närhet till lekplats - mäts genom att beräkna det längsta avståndet mellan bostadsentré 
och lekplats på minst 0,1 ha längs tillgängliga gångstråk, där godkänt avstånd är max 500 
m. 

 
Delmål bygg samman staden innefattar indikatorerna 9-12 (Svensson, 2017): 

9. Antal nya kopplingar till angränsande stadsdelar - mäts genom att räkna antalet nya stråk 
och kopplingar i antagna planer samt befintliga nya stråk och kopplingar i syfte att 
förbinda området med angränsande stadsdelar, över älven och befintliga barriärer. 
Godkänt antal är minst 2 nya stråk som kopplar ihop med omgivande stad. 

10. Tillräcklig yta för gator och ett effektivt gatunät - mäts genom att beräkna total yta på alla 
stråk för alla trafikslag inom området. Bredden på gatorna bör vara minst 8 m och max 
30-35 m och godkänd total yta är minst 10% och max 30% av områdets totala yta. 
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11. God trafiksäkerhet och gångvänlig stad genom hög andel lågfartsgator - mäts genom att 
beräkna antalet planerade och byggda gator som kan trafikeras i låg hastighet, där 
godkänd nivå är minst 50% lågfartsgata. 

12. Tillräcklig yta för gång-, cykel- och kollektivtrafik - mäts genom att beräkna andelen 
gång- och cykelyta per gatutyp inom området, där godkänd andel är minst 50% av 
bredden inom områdets gator. 

 
Delmål få fler delaktiga innefattar de två sista indikatorerna för Hela staden (Svensson, 2017): 

13. Andel befintliga verksamheter som bevarats inom området - mäts genom att beräkna den 
totala ytan av befintliga verksamheter delat med ytan av bebyggt, planerat och 
markanvisat utöver det. Godkänd nivå är att minst 3% av bruttoarean är i befintliga 
byggnader.  

14. Antal kategorier av brukare som involverats i arbetet - med kategorier menas grupper 
utöver de som krävs enligt plan- och bygglagen, exempelvis etniska grupper och lokala 
föreningar och särskilt fokus ska vara på perspektiven kvinnor/män och barn/unga. 
Godkänd nivå är minst 3 kategorier. 

4.3 Resultat av intervjustudien 
Intervjustudien utfördes i syfte att undersöka hur social hållbarhet definieras och hanteras i 
projektet Älvstaden samt vilka verktyg för social hållbarhet som används eller finns kunskap om. 
Vidare syftar den även till att undersöka hur verktyget Älvstadens Värderos används, dess syfte, 
åsikter om verktyget, samt eventuella utvecklingsmöjligheter för verktyget. Intervjuer hölls med 
fem personer som arbetar i projektet och som på olika sätt är kopplade till verktyget. De är 
intervjuade enligt samma intervjuguide (se bilaga), dock har varje intervjusituation utformats på 
lite olika sätt beroende på deltagarnas bakgrund och kunskap om ämnet. Detta för att kunna 
samla in djupare information om deltagarnas kunskap. Därför är inte alla deltagares svar 
representerade under alla underrubriker. Deltagarna är anonyma och har därför kodats med 
siffrorna 1-5, men nedan visas varje deltagares yrkesroll.  
 
Tabell 3 - Deltagarnummer och yrkesroll för intervjuer 

Deltagarnummer Yrkesroll 

1 Stadsutvecklingschef 

2 Projektchef 

3 Hållbarhetschef 

4 Processledare GIS 

5 Projektledare 
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4.3.1 Definition social hållbarhet  
Deltagare 1 börjar med att berätta att social hållbarhet för några år sedan var ett svårarbetat och 
svårdefinierat begrepp som inte togs på så stort allvar inom konsortiet för projektet Älvstaden. 
Först när visionen för Älvstaden senare var utvecklad menar deltagare 1 att arbetet med social 
hållbarhet hade slagit igenom. Deltagare 1 tycker det är lite problematiskt att dela upp 
hållbarhetsarbetet i de tre hållbarhetsbegreppen eftersom de ändå hänger ihop, och anser sig 
därför har en bred definition för social hållbarhet som handlar om hur man ska bygga en stad 
som håller ihop för de människorna som bor där.  
 
Att social hållbarhet är en bred fråga håller även deltagare 2 med om och beskriver att det 
inkluderar både kulturfrågor och jämlikhet, jämställdhet, trygghet samt lika värde. En jämlik 
tillgång till staden är en central fråga och deltagare 2 menar att det ofta motverkas genom olika 
typer av segregation. Viktiga faktorer att arbeta med då är gentrifiering, lokal identitet, samband, 
hyresnivåer, utformning samt programmering av det offentliga rummet. Vidare berättar deltagare 
2 att arbetet främst fokuserar på hur den fysiska planeringen och utformningen av staden som 
livsmiljö påverkar sociala frågor. Bland annat används social konsekvensanalys (SKA) och 
barnkonsekvensanalys (BKA) i staden där aspekterna sammanhållen stad, samspel, vardagsliv 
och identitet behandlas.  
 
Deltagare 3 berättar att bolaget Älvstranden Utveckling har utgått från definitionen för stark 
hållbarhet och därför ses social hållbarhet som målet medan ekologin sätter gränserna och 
ekonomin är verktyget. Vidare menar deltagare 3 att social hållbarhet ska bygga på mänskliga 
behov och att det handlar om att motverka segregation, vara inkluderande och att skapa en stad 
med stor variation av platser; bostäder, mötesplatser och uttryck. Att skapa en stad för alla 
genom att ha det mänskliga perspektivet, anser deltagare 3 är grunden för social hållbarhet på 
Älvstranden. Deltagare 5 anser också att det är svårt att definiera social hållbarhet och nämner 
bland annat att det varierar mellan olika discipliner och att begreppet förändras konstant eftersom 
det baseras utifrån människan och samhällen. Jämställdhet, jämlikhet och att alla ska ha lika 
möjligheter och rättigheter är dock faktorer som deltagare 5 menar ingår i begreppet. Social 
hållbarhet i stadsplanering blir då dessa faktorer kopplat till fysiska strukturer. 

4.3.2 Arbetet med social hållbarhet 
Enligt deltagare 1 har social hållbarhet funnits med som en självklar fråga i stadsplaneringen i 
ungefär fem år, men är rädd för att ämnet pratas mer om för att det anses “modernt” att göra det. 
Det gäller att se upp så att det inte blir någon slags social “greenwashing”, det vill säga en falsk 
marknadsföring för att man arbetar med sociala hållbarhetsfrågor. Vidare berättar deltagare 1 om 
positiva projekt i Älvstaden; bland annat arbetet med hyresmodellen för socialt blandat boende1 i 
Frihamnen som denne varit med och tagit fram, samt om jubileumsparken och andra 
platsbyggnadsprojekt2 där sociala frågor varit med från början. Deltagare 1 anser dock att det 
finns en risk med att arbeta med social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt eftersom processerna är 
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så långa. Då projektet går över i ett nytt skede eller när det kommer in nya personer som inte har 
samma engagemang för social hållbarhet kan slutprodukten bli en helt annan än vad som var 
tänkt från början. 
 
Deltagare 2 anser att social hållbarhet har varit i fokus i minst 
tio år, och att hållbarhet innan dess handlade främst om 
miljöaspekter. Nu börjar arbetet fördjupas med hur de olika 
hållbarhetsdimensionerna hänger samman, berättar deltagare 2. 
Dessutom tror deltagare 2 att ekonomisk hållbarhet kommer att 
bli mer integrerat, bland annat genom att beskriva påverkan på 
samhällsekonomin i ett längre perspektiv. Även deltagare 3 
menar att de sociala frågorna inom hållbarhet har funnits med i 
stadsplaneringen i ungefär tio år, efter att det största fokuset 
varit på miljön. Dock tycker deltagare 3 att det fortfarande är 
svårdefinierbart och definitionen varierar beroende på vilket 
perspektiv det ses ifrån, vilket gör det komplext. Dessutom blir 
resultaten ibland inte visuella för social hållbarhet i 
stadsplaneringsprojekt förrän efter flera år, till skillnad från 
exempelvis byggandet av ett grönt tak eller en park som visas 
direkt. Deltagare 5 resonerar på ett liknande sätt. Social 
hållbarhet är otroligt viktigt att arbeta med, men kan vara ganska svårt att hantera. Det kan vara 
komplicerat att se konsekvenserna kopplat till sociala frågor, jämfört med frågor kopplat till 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet som är mer konkreta. Dock tycker deltagare 5 att det 
iallafall är tydligt att alla som arbetar med det vill åt samma håll, men att det kan vara svårt att 
veta det bästa alternativet för att komma dit. 
 
När det gäller möjligheter med att arbeta med social hållbarhet 
i stadsplanering är alla deltagare eniga om att det finns en stor 
potential. Deltagare 3 lyfter speciellt att det hela tiden kommer 
in nya ord och funktioner som behöver hanteras i planeringen. 
Det, menar deltagare 3, utmanar stadsplanerare att arbeta in 
fler aspekter för att göra det så bra som möjligt för så många 
som möjligt. Däremot finns det även utmaningar för begreppet 
och där anser deltagare 1 att det är viktigt att vara beredd på att 
jobba på nya och annorlunda sätt. Att få in nya synsätt genom 
att ha en blandning av yrkes- och kunskapsbakgrund bland de 
som planerar, men även att få in ett mångfalds- och 
klassperspektiv, är oerhört viktigt.  
 

Socialt blandat boende i 
Frihamnen1 
Frihamnen, som är ett delområde 
inom Älvstaden, ska fungera som 
en testarena för socialt blandat 
boende för att möta det politiska 
målet för blandstad (Älvstaden, u.d. 
c). Bland annat utvecklas 
arbetsmodeller för att nå lägre 
hyresnivåer i hyresrätter. 
Affärsmodellerna på hur 
byggherrarna ska nå det innebär 
olika typer av effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar, exempelvis 
genom att delar av intäkterna från 
bostadsrätterna kan återinvesteras i 
hyresrätter och genom att bygga 
färre parkeringsplatser (ibid). 
Snitthyrorna för lägenheterna 
kommer att ligga på ca 1000-1400 
kr per kvm och år (ibid). 
 

Platsbyggnad2 
Platsbyggnad är ett sätt att använda 
ett tomt område innan det bebyggs 
(Älvstaden, u.d. d). Under tiden för 
planarbetet inom Älvstaden 
arrangeras olika aktiviteter för att 
skapa attraktiva mötesplatser för 
medborgarna. Arbetet görs 
tillsammans med medborgare och 
andra intressenter och genom 
dialoger med de som ska använda 
platsen arbetas detaljplanen fram i 
realtid (ibid). Ett exempel på detta 
är Jubileumsparken i Frihamnen 
som öppnades 2014. Den slutgiltiga 
parken ska vara anlagd 2021 och 
under tiden har bland annat en 
badplats, rollerderbybana och urban 
odling skapats (ibid). 
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Ytterligare en utmaning är, enligt deltagare 1, genomförbarheten. Det kan vara lätt att planera 
något som låter och ser bra ut i teorin, men som sedan inte går att genomföra. Genomförbarheten 
tar även deltagare 2 och 3 upp, främst genom den ekonomiska aspekten. Deltagare 2 menar att 
utmaningen är påverkan på samhällsekonomin, exempelvis hur en sammanhängande stad 
samtidigt kan generera ekonomiska värden som motiverar investeringar i infrastruktur. Deltagare 
3 fokuserar på hur Älvstranden kan få med de sociala värdena och samtidigt göra goda affärer 
när de utvecklar staden. Deltagare 3 menar att å ena sidan, om sociala värden inte monetäriseras 
kan de vara svåra att få med i beräkningen för att få igenom ett beslut. Å andra sidan är de 
värden i sig som inte borde pengasättas. Deltagare 3 ser även att värdeberäkningsmodeller ofta 
tappar sitt syfte då målet med att uppnå social hållbarhet försvinner någonstans på vägen. För att 
en utveckling ska ske i beslutsfattandet måste även de som jobbar med sociala frågor bli bättre på 
att argumentera och att kunna möta ekonomiska argument, menar deltagare 3.   

4.3.3 Social hållbarhet på Älvstranden Utveckling 
Deltagare 3 berättar om hur bolaget arbetar med social hållbarhet. De har en vision som ska 
förverkligas där en av grundstrategierna är “hela staden”, vilket handlar om att bygga och 
utveckla en stad för alla, att alla ska känna sig välkomna i Älvstaden och att bostäder och 
mötesplatser ska finnas för alla. De utgångspunkterna måste de som jobbar med de här frågorna 
hela tiden ha med sig i ryggraden, menar deltagare 3. Bolaget har experter som arbetar med 
sociala frågor praktiskt i projekten. Då planer tas fram görs en social konsekvensanalys och en 
barnkonsekvensanalys, och ibland en kulturkonsekvensanalys. Det har inte bolaget varit 
involverat i så många gånger, berättar deltagare 3, men då de även är markägare har de kunnat 
ställa krav i markanvisningar på exempelvis kreativa affärsmodeller för socialt blandat boende 
(se faktaruta om socialt blandat boende). Vidare arbetar de även med platsbyggnad (se faktaruta 
om platsbyggnad) som en viktig inkluderande process tills dess att utvecklingsprojekten börjar 
planeras och genomföras i områdena. I hållbarhetsprogrammen för varje område är 
utgångspunkten social och miljömässig hållbarhet och där specificeras exempelvis mötesplatser 
och fysisk struktur. Deltagare 3 berättar att de även arbetar mycket med inkludering och identitet 
på olika sätt i utvecklingsområdena, och att verktygspaletten för social hållbarhet är bred.  
 
Deltagare 4 nämner Vision Älvstaden som till viss del är baserad på UN Habitats 
rekommendationer (UN Habitat, 2015) för olika täthetsnivåer i stadsutveckling. Eftersom 
Göteborg är en gles stad gavs förslag på att kärnan i staden skulle förtätas, vilket resulterade i 
delmålen Stärka kärnan och Möta vattnet i Visionen. Dock betyder inte en förtätning av staden 
att kärnan stärks, menar deltagare 4. Det måste vara en balans mellan byggande och kvaliteter 
som skapas, eftersom en väldigt tät stad inte blir en fungerande stad om ingenting skapas på 
marknivå. Älven är också en stor barriäreffekt som är svår att hantera vilket då också kopplas till 
social hållbarhet. Tillgängligheten försämras för områdena vid vattnet, eftersom älven gör att 
färdvägen blir längre. 
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Deltagare 5 berättar att bolaget har en hel avdelning som arbetar med hållbarhetsfrågor, men 
utöver dem är kompetensnivån väldigt varierande när det gäller social hållbarhet och det är olika 
från person till person vad begreppet innebär. Dock anser deltagare 5 att Älvstranden har stora 
möjligheter att arbeta styrande med social hållbarhet i sina projekt. I tidiga skeden kan de vara 
med och sätta krav på det som bolaget tycker är viktigt och har ambitioner att uppnå. Därefter är 
nästa steg genomförande och även där är Älvstranden med och har då möjlighet att se till att det 
planerade efterföljs, vilket är en stor fördel anser deltagare 5. Deltagare 4 anser dock att högre 
krav kan ställas på byggherrarna. De använder riktlinjer för att säkerställa vissa kvalitetsnivåer 
vid byggandet men Älvstranden skulle kunna uppmana dem att anstränga sig mer än så. 
Deltagare 4 ger ett exempel på att om en riktlinje på grönska är minst 20% av ytan så får 
byggherrarna godkänt för att endast anlägga en gräsmatta. Alltså värderas inte själva kvaliteten 
på grönskan och därför kan det vara farligt att sätta statiska indikatorer, menar deltagare 4. 

4.3.4 Verktyget Älvstadens Värderos 
Deltagare 1 beskriver verktyget Älvstadens värderos och berättar att tertialrapporteringar 
används inom Älvstaden, det vill säga att projekten ska följas upp på ekonomi, tid och kvalitet. 
Tidsplaner och ekonomi redovisas då i olika slags kalkylrapporter där värderosen är det verktyg 
som används för att mäta kvalitet. Deltagare 2 menar att syftet är att erbjuda ett verktyg för 
uppföljning på kvalitet och social hållbarhet. Deltagare 1 anser att den inte helt lever upp till sitt 
syfte och menar att den mäter många olika sorters avstånd i den fysiska strukturen, vilket ger ett 
statiskt resultat i en detaljplan. Dock missar den samtidigt många kvalitetsfrågor och dessutom 
blir det sammanlagda resultatet ibland missvisande. Det är ett för trubbigt verktyg som behöver 
utvecklas. Vidare menar deltagare 1 att social hållbarhet inte riktigt kan planeras - det behövs 
andra verktyg för att utvärdera den sociala hållbarheten efter planeringsskedet.  
 
Även deltagare 3 anser att verktyget har ett stort fokus på de fysiska aspekterna avstånd och ytor, 
vilket är den typen av fysiska kvaliteter som kan mätas. Det menar deltagare 3 är väldigt 
problematiskt, eftersom ett mått eller en yta egentligen inte säger någonting om kvaliteten på 
ytan. För att det ska betyda någonting måste det fyllas med ett innehåll som främjar social 
hållbarhet. Vidare menar deltagare 3 att verktyget även är problematiskt när det gäller 
målredovisningen, det är inte tillräckligt tydligt om målet har uppnåtts och därför blir det svårt 
att avgöra om visionen uppnås eller inte. Genom “färdplan Älvstaden” rapporteras 
måluppfyllelse till politiken en gång om året och där hänvisas resultaten idag till värderosen. Om 
underlaget då inte stämmer kan politiken inte veta om vi är på rätt väg eller inte med Vision 
Älvstaden, vilket är bekymmersamt, fortsätter deltagare 3.  
 
När det gäller utvecklingsmöjligheter för verktyget berättar deltagare 1 att andra tankar har 
funnits på hur visionen skulle kunna följas upp. Bland annat har det tidigare diskuterats att för att 
utvärdera om alla skulle kunna bo i Älvstaden, vilket är målet, skulle en utgångspunkt kunna 
vara att utgå från en slags “medelgöteborgare”. Det vill säga ett mått för den genomsnittliga 
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medborgaren, och därefter bygga Älvstaden utifrån den befolkningsmässiga strukturen. 
Deltagare 2 berättar att verktyget håller på att utvärderas just nu på stadsbyggnadskontoret där ett 
bättre system tas fram för att mäta stad som utgår från nyttor och effektmål där vissa är mätbara 
och andra ligger på en beskrivande nivå. Dessutom anser deltagare 2 att värderosen även behöver 
kopplas till hur styrning och ledning ska gå till för att lyfta den sociala hållbarheten i 
utvecklingsprojekten. Deltagare 3 tror att det är viktigt att ha ett visuellt verktyg, som värderosen 
är nu, men som inkluderar alla aspekter för att kunna ge en helhetsbild. Aspekter som 
exempelvis hur integration hanteras samt hur mentala och fysiska barriärer kan brytas behövs 
läggas till. Det skulle kunna vara flera metoder och verktyg som ligger bakom verktyget, men 
som visas upp tillsammans som helhet på ett lättförståeligt, visuellt sätt. Dessutom är det viktigt 
att den inte bara används i planeringsskedet, utan även fungerar som ett uppföljningsverktyg. 
 
Även deltagare 4 anser att värderosen är bra visuellt eftersom att det är lätt att jämföra med andra 
stadsdelars styrkor och svagheter. Dock skulle de tre områdena i verktyget; hela staden, möta 
vattnet och stärka kärnan kunna förbättras. Det skulle vara bättre att dela upp den i social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet menar deltagare 4, eftersom det då kunde vara lättare att 
jämföra med andra städer. Det skulle ge oss mer kunskap, tror deltagare 4. Dessutom är flera av 
indikatorerna problematiska. Det finns några som är bra men några krockar med varandra och 
några säger inte så mycket om hållbar stadsutveckling. Därför har värderosen en stor 
utvecklingspotential, anser deltagare 4. Deltagare 4 har gjort en GIS-analys (analys av 
geografiska data) på ett delområde i Älvstaden och samlade då in mätningar och parametrar som 
sedan kunde appliceras i vissa metoder. De metoderna som användes var Mäta stad (Spacescape, 
2016 a), Indikatorer för stadskvaliteter (Spacescape, 2017) och Älvstadens Värderos, och sedan 
utvärderades metoderna och jämfördes med varandra. Alla metoder hade bra och mindre bra 
delar, dock var ingen utav dem optimal. Vissa metoder samlar in statiska parametrar och andra 
dynamiska, men ingen metod samlar in allting. Att använda alla tre metoderna samtidigt skulle 
också vara svårt, eftersom flera parametrar då mäter samma sak men med olika mått, menar 
deltagare 4.  
 
Deltagare 5 anser att en generell svårighet är att veta vilka åtgärder i stadsbyggnaden som ger 
vilka effekter på social hållbarhet, samt att det saknas tillräcklig kompetens om det. Verktyg som 
värderosen är därför viktiga för att kunna förenkla processen och medvetet kunna styra 
åtgärderna. Dock är värderosen ganska svår att använda. Deltagare 5 har använt verktyget i ett 
tidigt skede i ett projekt för att kunna ställa olika alternativ för utvecklingen i ett område mot 
varandra. Eftersom indikatorerna är ganska specifika blev det en hel del luckor i svaren och 
ganska grova uppskattningar, mycket på grund av att det var för tidigt i processen för att använda 
verktyget, fortsätter deltagare 5, men även för att en del indikatorer är svårhanterliga. Deltagare 5 
berättar att verktyget ju är Vision Älvstaden nedbruten i olika indikatorer, men att det kanske 
finns fler saker som avgör om målen uppnås eller inte. Det hade behövts setts över så att 
verktyget blir mer heltäckande. Det handlar också om att kunna utgöra vad som är målet och vad 
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som är medlet i verktyget, anser deltagare 5, och menar att vissa indikatorer kanske inte har ett 
värde i sig men att det finns bakomliggande faktorer som gör att de ger effekter på social 
hållbarhet. En del indikatorer kanske också behöver ses över så att de verkligen ger önskad 
effekt. 
 
Deltagare 4 går igenom indikatorerna för värderosen och berättar vilka som är bra och vilka som  
upplevs problematiska att använda. Först och främst är ambitionsnivåerna i flera mått för låga 
tycker deltagare 4, de är lägre jämfört 
med Mäta stad (Spacescape, 2016 a) 
och Indikatorer för stadskvaliteter 
(Spacescape, 2017). Indikatorerna för 
delmålet Hela staden (se faktaruta) 
börjar med “Andel lägenheter med 
lägre hyra”, “Närhet till torg” och 
“Fördelning av 
bostadsrätter/hyresrätter” och det 
menar deltagare 4 är en bra 
parametrar kopplat till social 
hållbarhet och är dessutom enkla att 
mäta. “Fastighetsstorlek” anser 
deltagare 4 är problematisk eftersom 
en större fastighetsstorlek inte 
behöver relatera till social hållbarhet 
och blandad stad. En fastighetsägare 
kan ju skapa olika verksamheter på 
samma fastighet, och om det är flera 
fastighetsägare på mindre fastigheter 
kan de ju också skapa samma typ av 
verksamheter. Det finns inga 
begränsningar för det, menar 
deltagare 4. “Tillräcklig utemiljö för 
skolor och förskolor” är en viktig 
parameter för att barn ska få vara ute. 
“Entréer längs gatorna” är också 
viktigt, eftersom flera entréer längs en 
fasad visar att det finns flera 
verksamheter och därmed skapas en 
levande gatumiljö. “Gårdsyta i 
kvarter” är bra att mäta, men eftersom 
denna indikator inte är anpassad efter 
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hur höga byggnaderna är kan den bli missvisande. Här skulle det vara bättre att utvärdera andel 
lägenheter eller andel BTA (bruttoarea) per kvm gårdsyta för att se till att gårdsytan är tillräckligt 
stor för antalet människor som bor i byggnaden.  
 
Vidare är “Närhet till lekplats” en bra indikator utifrån barnperspektivet. “Antal nya kopplingar 
till angränsande stadsdelar” är problematisk, anser deltagare 4, eftersom poäng endast fås för nya 
stråk som skapats. Om en stadsdel redan har befintliga stråk och inga nya behövs ges en låg 
poäng i Värderosen. Även deltagare 5 nämner den indikatorn och menar att det borde ju inte vara 
antalet som ska eftersökas utan kvaliteten på dem och hur väl integrerade de är med resten av 
staden. “Tillräcklig yta för gator och ett effektivt gatunät” är en bra indikator, men 
ambitionsnivån är för låg, anser deltagare 4. Det talas mycket om att minska bilanvändningen, 
men det byggs mer än 30% gaturum av den totala ytan i planeringen. Indikatorerna “God 
trafiksäkerhet och gångvänlig stad genom hög andel lågfartsgator” och “Tillräcklig yta för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik” är enkla att mäta och är viktiga att ha med. Dock blir det en krock i 
verktyget eftersom dessa fyra indikatorer går emot varandra. Poängen viktas ihop för delmålet 
“Bygg samman staden” och eftersom stora stråk, som innebär bilkörande, går emot andel 
lågfartsgator och yta för gång- och cykeltrafik, blir den totala poängen låg för området.  
 
De sista indikatorerna för Hela staden är kopplade till att få fler delaktiga och där menar 
deltagare 4 att indikatorerna inte svarar mot det på ett bra sätt. “Andelen befintliga verksamheter 
som bevaras” är oviss eftersom det inte gör att människor bli mer delaktiga, tror deltagare 4. Då 
borde den totala andelen verksamheter beräknas istället. Den nämner även deltagare 5 som 
problematisk. I området som deltagare 5 arbetade med fanns det nästan inga befintliga 
verksamheter vid projektstart och därför fick området ett lågt betyg för den indikatorn. Slutligen 
är “Antal kategorier av brukare som involverats i arbetet” missvisande, menar deltagare 4, 
eftersom det inte mäts på vilket sätt eller på vilken nivå som exempelvis en förening har 
involverats.  
 
En del indikatorer för delmålen Möta vattnet och Stärka kärnan är också problematiska, anser 
deltagare 4. Några som är kopplade till social hållbarhet är grönytefaktor och antalet sysselsatta 
per area i färdigplanerade delar. Deltagare 4 menar att sättet som grönytefaktorn mäts på inte är 
tillräckligt bra, då den inte mäter kvaliteten på grönytan utan endast vegetationstäckningen. Här 
borde exempelvis ekosystemtjänster tas med i beräkningen, anser deltagare 4. Antalet sysselsatta 
mäts inte heller tillräckligt bra eftersom det kan variera för olika verksamheter. Deltagare 5 
berättar att verktyget även har varit svårt att använda i några delområden där man inte har 
kommit överens om vad målbilden ska vara och vad som behöver prioriteras. Eftersom verktyget 
används för att kunna jämföra indikatorerna med en målbild för området blir det i dessa fall 
ganska betydelselöst. Det är viktigt att ha en målbild för att veta vad som ska uppnås, men ibland 
kan det vara svårt att veta vad som är viktigast att fokusera på i varje delområde, anser deltagare 
5. 
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4.3.5 Andra verktyg för social hållbarhet 
Andra verktyg som deltagare 1 känner till för att mäta eller utvärdera social hållbarhet är bland 
annat UN Habitat (UN Habitat, 2015) och Mäta stad (Spacescape, 2016 a). Dock, menar 
deltagare 1, att denne är lite emot att värdera social hållbarhet genom att sätta en siffra på det. 
Sedan finns det andra slags verktyg, såsom sociala konsekvensanalyser (SKA) och 
barnkonsekvensanalyser (BKA) (Göteborgs stad, u.d. a), samt kvalitativa undersökningar för att 
exempelvis se vilka som besöker en plats, beskriver deltagare 1. Deltagare 2 menar att det finns 
många verktyg, men några som används i Göteborgs stad är space syntax i olika former, det vill 
säga metoder som beskriver städer och byggnaders rumsliga struktur. “Värdeskapande 
stadsutveckling” (Spacescape, 2016 b) som togs fram för några år sedan är ett annat verktyg.  
 
Deltagare 3 upplever att det kommer nya verktyg hela tiden, bland annat kom det nyligen hur 
kommuner kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen och uppfölja och mäta resultaten. Dock 
tycker deltagare 3 att det är svårt att mäta social hållbarhet eftersom effekterna blir synliga på 
längre sikt. Dessutom kan det ibland vara svårt att avgöra om det faktiskt är stadsutvecklingen 
som bidragit till resultatet eller om det är andra faktorer som har påverkat. Vidare beskriver 
deltagare 3 att det kan exempelvis göras trygghetsmätningar vid en mötesplats och mätningar på 
att möjligheter har skapats för människor att bo på en viss plats. Det är dock en utmaning att alla 
utvecklar sina egna system för att följa upp och mäta social hållbarhet eftersom att det då blir 
svårt att jämföra mellan exempelvis olika kommuner, anser deltagare 3 och 5. Ett 
certifieringsverktyg som använts inom Älvstaden, i området Masthuggskajen, är Citylab (SGBC, 
2019), berättar deltagare 3. Det är ett sätt att certifiera ett hållbart stadsutvecklingsprojekt och 
däri ligger även många aspekter på hur mätningar kan göras. Det har varit, menar deltagare 3, en 
givande process och det har även medfört insikter på hur arbetet för hållbarhet kan utvecklas. 
Bland annat har gemensamma mål satts upp med alla som ingår i projektet och sedan har varje 
aktör fått ta upp en handlingsplan på hur de ska uppfylla målen. På så sätt gör det även att olika 
lösningar kan hittas för olika slags affärer och projekt, vilket är positivt, menar deltagare 3. 
 
Deltagare 4 arbetar mycket inom GIS och tycker att det är ett bra verktyg inom stadsutveckling 
som inte används så mycket. Det kan användas som en metod för att mäta stadskvaliteter men 
även för att visualisera och jämföra, och skulle därför vara bra att använda för mätningarna i 
värderosens indikatorer. Just nu utvecklar Chalmers ett GIS-verktyg för att mäta olika faktorer 
inom stadskvaliteter genom kartor och geografiska förutsättningar, till exempel nätverksanalys, 
tillgänglighet och markanvändning. Projektet heter “Urban design calculator” (Chalmers, 2018). 
Det fångar upp en viss del av social hållbarhet, exempelvis tillgänglighet och närhet till skolor, 
parker och kollektivtrafik, menar deltagare 4. Deltagare 5 berättar om att ett verktyg kallat SVA, 
socialt värdeskapande analys, som har använts i Stockholm och liknar sociala 
konsekvensanalyser (Stockholms stad, 2018). Företaget Spacescape har även gjort en typ av 
verktyg för social konsekvensanalys för Södra Värtahamnen som liknar Älvstadens värderos 
med dess visualisering (Spacescape, 2016 c). Den är uppbyggd på olika parametrar för social 
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hållbarhet som betygsätts för att se hur väl målen med stadsdelen uppfylls. Deltagare 5 resonerar 
vidare och menar att även medborgardialoger är en form av verktyg för social hållbarhet, 
eftersom det är ett sätt att inkludera människor i stadsutvecklingen. Det används inom 
Älvstranden bland annat genom det som de kallar platsbyggnad, berättar deltagare 5, där bolaget 
har möjlighet att testa prototyper i stadsmiljön med hjälp av medborgarna som får hjälpa till att 
forma platsen. I vissa fall får de även vara med och fysiskt bygga genom något som kallas “open 
calls” som innebär en typ av workshop för medborgardeltagande (Älvstaden, 2018). 

  



 48 

5. Analys  
I det här avsnittet analyseras resultaten utifrån teorierna i litteraturstudien. Inledningsvis 
behandlas verktyg och utmaningar för social hållbarhet i stadsplanering, därefter social 
hållbarhet i projektet Älvstaden, samt resultaten från intervjustudien. 

5.1 Verktyg och utmaningar för social hållbarhet i stadsplanering 
Verktygen kommer i detta avsnitt analyseras utifrån vilka utmaningar och sociala värden som 
belyses, samt vilka likheter och skillnader som finns. De sociala aspekter som tas med i sociala 
konsekvensanalyser varierar men några som nämns i litteraturen är; rättvisa, social 
sammanhållning, identitet, trygghet, hälsa, samspel och sammanhållen stad. De utmaningar med 
social hållbarhet som hanteras med hjälp av verktyget är till viss del alla utom “Sambandet 
mellan social och ekologisk hållbarhet”, men kopplingar kan i viss mån även göras till den 
utmaningen. Sociala konsekvensanalyser belyser flera värden som är kopplade till människans 
livskvalitet och behov, men det varierar från fall till fall vad som anses viktigt att ta med. 
Eftersom verktyget syftar till att vara med i hela processen för stadsutvecklingen, från 
identifiering till utvärdering av konsekvenser kan det anses vara utformat från ett helhetstänk. 
Genom att verktyget belyser bland annat social sammanhållning och identitet för att motverka 
segregation tas även utmaningen “Rumslig uppdelning i städerna” upp. I fall där 
medborgardialoger tas med i processen belyses även nästa utmaning, men eftersom verktyget 
hanterar konsekvenser av fysiska insatser kan det antas vara mycket viktigt att en stor samverkan 
krävs med flera aktörer och samhällsgrupper för att allas röster ska bli hörda. Den sista 
utmaningen kan antas belysas i fall där sociala konsekvenser av lösningar på miljöproblem tas 
upp i verktyget, eller då exempelvis ekosystemtjänster beräknas med i bedömningen. Det har 
dock inte klarlagts om det behandlas i de exempel som tagits upp i litteraturen.  
 
Sociala värden som tas upp i stadsrums- och stadslivsanalyser är exempelvis trygghet, 
tillgänglighet, rekreation, integration och identitet. Verktygstypen kan anses ta upp utmaningarna 
“inkludering av värden kopplade till människans livskvalitet och behov”, “brist på helhetstänk 
och systemtänk” samt “rumslig uppdelning i städerna” och i viss mån “sambandet mellan social 
och ekologisk hållbarhet”. Sociala värden som inkluderas är många, men samtidigt kan flera 
antas gå förlorade eftersom verktygen endast analyserar platser utifrån användning och 
rörelsemönster, och människors personliga åsikter som inte syns genom mönster utelämnas i 
analysen. Det förklarar även varför utmaningen “brist på samverkan och medborgardeltagande” 
inte antas behandlas, eftersom verktygen inte bjuder in till någon nämnd samverkan mellan 
aktörer eller medborgare. Verktygen kan ses som att de har ett visst helhetstänk eftersom att de 
utifrån ett helikopterperspektiv analyserar städer och platser, det vill säga att analyserna 
överblickar större områden och rörelsemönster mellan olika platser. Därför kan de också 
behandla “rumslig uppdelning i städerna” då stråk mellan områden och fysiska barriärer 
analyseras genom exempelvis tillgänglighet och trygghet. Utmaningen “sambandet mellan social 
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och ekologisk hållbarhet” hanteras på så sätt att det sätts ett värde på grönytor och behovet av 
ekosystemtjänster för människor. Det nämns dock ingenting om rättvisefrågor kopplat till 
grönytor. 
 
I checklistor och indikatorer varierar de sociala värdena som inkluderas, men kan exempelvis 
vara social inkludering, deltagande och platsidentitet. Utmaningar som hanteras i denna typ av 
verktyg kan också antas variera mycket eftersom det beror på vad checklistan och indikatorerna 
är baserade på och inkluderar. I litteraturen nämns att checklistor och indikatorer måste tas fram 
utifrån lokala förutsättningar och i dialog och samverkan med berörda, men om det inte görs 
hanteras inte utmaningen “brist på samverkan och medborgardeltagande”. UN Habitats principer 
är strategier och råd för städer i allmänhet och utgår därför inte från lokala förutsättningar eller i 
dialog med berörda. Rättvis fördelning av resurser, diversitet och bostadsbyggande till skäliga 
priser tas upp i verktyget vilket gör att det till viss del hanterar utmaningarna “brist på helhetssyn 
och systemtänk” och “rumslig uppdelning i städerna”. I litteraturen nämns inte särskilda faktorer 
kopplade till utmaningen “sambandet mellan ekologisk och social hållbarhet”, dock kan olika 
typer av mått på grönytor finnas med i indikatorer.  
 
Certifieringssystem fungerar oftast som en kvalitetsstämpel eller marknadsföring för 
stadsutvecklingsprojekt. Dock är det ofta checklistor och indikatorer som ligger bakom dessa 
verktyg och därför liknar de den tidigare nämnda verktygsgruppen. Citylab nämns i litteraturen 
som ett nytt verktyg som har ett större fokus på processen fram till resultatet. Det beskrivs att 
processen ska engagera och att nätverkande, vägledning och utbildning görs förutom 
certifieringen. Därför kan verktyget anses hantera “brist på samverkan och 
medborgardeltagande” i viss mån, dock är det osäkert om det hanterar medborgardialoger. 
Eftersom verktyget utgår från att endast certifiera en del av en stad antas det inte hantera 
utmaningen “brist på helhetssyn och systemtänk”, då en helhetssyn på staden antas utebli. Dock 
nämns i litteraturen att verktyget hanterar sociala värden som integration, variation och 
blandstad, vilket gör att det till viss del hanterar “rumslig uppdelning i städerna”, men som 
tidigare nämnt är verktyget bara fokuserat på en stadsdel och ingenting nämns om dess påverkan 
på andra delar av staden. Likt de andra verktygen belyses inte rättviseaspekten vid lösningar 
kopplade till miljö. 
 
Analys av ekosystemtjänster och medborgardialoger är två typer av verktyg som är väldigt 
specifika och därför hanterar de inte alla typer av utmaningar. Däremot hanterar de vissa 
utmaningar på ett mer utförligt sätt än de tidigare nämnda verktygen. Till skillnad från de andra 
verktygen behandlar analyser av ekosystemtjänster naturmiljöns effekter på människan, istället 
för den byggda miljön. Sociala värden som hanteras i analyser av ekosystemtjänster är ofta 
kopplade till kulturella ekosystemtjänster, exempelvis hälsa, social interaktion och rekreation. 
Det nämns även att verktyget framtaget av C/O City inkluderar dialog med olika typer 
intressenter. Därför kan denna typ av verktyg antas hantera “inkludering av värden kopplade till 
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människans livskvalitet och behov”, “sambandet mellan social och ekologisk hållbarhet” och i 
viss mån “brist på samverkan och medborgardialog”. Medborgardeltagande är den typ av 
verktyg som svarar direkt till utmaningen “brist på samverkan och medborgardeltagande” och 
även “inkludering av värden kopplade till människans livskvalitet och behov” eftersom många 
sociala värden räknas in. Verktyget kan också antas ge goda effekter på exempelvis integration 
om deltagandet sker i samband med områdesförnyelse eftersom det kan stärka känslan av 
tillhörighet och identitet. Därför hanterar medborgardeltagande även en del av utmaningen 
“rumslig uppdelning i städerna”.  
 
Övriga verktyg är ”verktygslådor” och verktyget PRISMA. Eftersom en sådan bredd av verktyg 
tas med i ramverket för ”verktygslådor" kan det antas behandla alla utmaningar för social 
hållbarhet mer eller mindre. I jämförelse med tidigare nämnda rumsliga analyser och indikatorer 
som oftast innehåller kvantitativa mått är PRISMA ett verktyg med kvalitativa 
bedömningskriterier. Verktyget har en bredd där många sociala aspekter tas upp i olika typer av 
stadsmiljöer, samt genom hela processen för stadsutveckling, och därför täcker även detta 
verktyg in en stor del av utmaningarna. Dock verkar verktyget inte hantera “brist på samverkan 
och medborgardeltagande”, förutom genom guiden för målkonflikter där medborgardialog 
nämns kort. Verktyget skulle kunna beskrivas som en blandning mellan verktyg under kategorin 
checklistor och indikatorer, samt sociala konsekvensanalyser. 
 
Sammanfattningsvis är verktygstyperna relativt olika varandra eftersom de använder olika 
metoder för att hantera social hållbarhet. Likheter är dock att många hanterar en bredd av olika 
sociala värden vilket visar på att de har liknande målsättningar. Den utmaning som anses ha 
hanterats minst av verktygen är “sambandet mellan ekologisk och social hållbarhet” eftersom 
rättviseaspekter kopplat till lösningar för ekologisk hållbarhet inte tagits upp. Däremot har flera 
verktyg belyst vikten av ekosystemtjänster och grönytor för social hållbarhet och har haft med 
dem på olika sätt i analyser och utvärderingar. Den mest omfattande verktygstypen är 
verktygslådor eftersom den innehåller en blandning av flera verktyg som tar med olika aspekter 
av social hållbarhet samt hanterar alla utmaningar mer eller mindre. 

5.2 Social hållbarhet i projektet Älvstaden 
Visionen för projektet Älvstaden har som syfte och mål att skapa en attraktiv och hållbar stad 
genom strategierna hela staden, möta vattnet och stärka kärnan (Göteborgs stad, 2012). De 
sociala värden som nämns i strategierna är social sammanhållning, delaktighet, mångfald, 
tillgänglighet, identitet, samverkan, grönytor och attraktiv stadsmiljö. Några procedurer för 
social hållbarhet som nämns är att bygga blandstad, överbrygga barriärer, analysera varje projekt 
efter dess förutsättningar, skapa mötesplatser, utveckla stadens identitet, samverka mellan 
aktörer samt förbättra kollektiv kommunikation. Älvstadsmodellen, som visar hur visionen ska 
bearbetas i projekten, nämner även att projektet ska ha en helhetssyn på staden och att det ska ge 
möjlighet till ny kunskap genom att testa nya idéer och lära från processer och metoder. I 
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Älvstranden Utvecklings definition för social hållbarhet nämns att Älvstaden ska baseras på 
mänskliga behov, motverka segregation och verka för inkludering. Vidare beskrivs det även att 
Älvstranden Utveckling arbetar med FN:s hållbarhetsmål och här nämns att bolaget arbetar med 
ytterligare sociala värden som tillit, jämlikhet, motverka segregation och utveckling. Det har 
bolaget arbetat med genom att bland annat skapa mötesplatser, erbjuda delaktighet i 
stadsutvecklingen, arbeta för att bygga hyresrätter med lägre hyror och hållbarhetscertifiera 
genom Citylab. Denna analys visar att Älvstaden enligt dessa dokument hanterar alla utmaningar 
för social hållbarhet förutom “sambandet mellan social och ekologisk hållbarhet”. Många olika 
sociala värden och metoder för att behandla dem beskrivs och projektet belyser helhetssyn, 
rumslig uppdelning samt samverkan och delaktighet. Dock nämns inte om ekosystemtjänster 
hanteras eller om sociala konsekvenser av lösningar på miljöproblem behandlas vilket gör att den 
sista utmaningen inte anses bearbetas.  
 
Älvstadens värderos är ett verktyg som används inom projektet för att mäta hur väl de olika 
delprojekten uppfyller Vision Älvstaden. Det är uppbyggt på kvantitativa indikatorer som är 
fördelade under visionens tre strategier och resultaten visualiseras därefter i en värderos. 
Indikatorerna är bland annat utformade från UN Habitat och Mäta stad av Spacescape, vilka båda 
främst behandlar sociala värden som är kopplade till fysisk struktur. I strategin Hela staden 
behandlas indikatorer som hanterar bland annat blandade upplåtelseformer, mötesplatser, 
utemiljö, funktionsblandning, fysiska samband, överbryggning av barriärer, kollektiv 
kommunikation samt medborgardeltagande. Alla indikatorer är kvantitativa och därför tas inga 
kvalitativa kriterier med i verktyget. De utmaningar som verktyget tar upp i indikatorerna för 
Hela staden är till viss del alla utom “sambandet mellan social och ekologisk hållbarhet”. Detta 
eftersom verktyget behandlar utmaningar kopplade till rumslig uppdelning, helhetssyn, 
samverkan samt inkludering av vissa sociala värden, men utelämnar sociala frågor kopplat till 
ekologisk hållbarhet. 

5.3 Analys av intervjustudien 
I den här delen av analysen behandlas intervjusvaren uppdelat efter; definitionen av social 
hållbarhet, arbetet med social hållbarhet, social hållbarhet på Älvstranden Utveckling, verktyget 
Älvstadens Värderos samt andra verktyg för social hållbarhet. 
 
Deltagarna har något varierande svar på hur de definierar social hållbarhet. Deltagare 1 och 3 
nämner att en stad ska bygga på mänskliga behov. Deltagare 2 nämner kulturfrågor, jämlikhet, 
jämställdhet, trygghet och lika värde. Även deltagare 5 nämner jämställdhet, jämlikhet och lika 
värde. Deltagare 2 och 3 nämner att motverka segregation genom inkludering, 
funktionsvariation, mötesplatser, bostäder, identitet, samband och hyresnivåer, samt att vara 
medveten om gentrifiering. Deltagare 1 och 5 anser att det är svårt och problematiskt att 
definiera social hållbarhet och deltagare 5 menar även att det är ett föränderligt begrepp som 
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också varierar mellan olika discipliner. Svaren jämfördes med tabell 1 vilket visar att de sociala 
värden och strategier som nämnts behandlar punkter under kategorierna: 
 

• Social rättvisa och jämlikhet 
• Inflytande och samverkan 
• Säkerhet och välmående 
• Tillgång och tillgänglighet 
• Helhetssyn, samband och variation 

 
Vidare svarade deltagarna på frågor om arbetet med social hållbarhet. Det finns en delad mening 
om hur länge social hållbarhet har funnits med i arbetet, men det varierar mellan 5-10 år. Här 
nämner en deltagare projektet för socialt blandat boende i Frihamnen där nya hyresmodeller 
tagits fram för att minska kostnader för hyresrätter, samt platsbyggnad som används inom 
Älvstaden för att öka medborgardeltagandet. Möjligheter som nämns är att begreppet utvecklas 
med nya ord och funktioner samt att alla som arbetar med det har en liknande målsättning. 
Utmaningarna är fler och här nämner deltagarna att det är komplext, svårt att se konsekvenserna, 
processerna är långa, svårt att omsätta mjuka värden till fysisk struktur, olika bild om lösningar 
och effekter, genomförbarheten samt värdering av sociala värden för att få igenom beslut. Flera 
av utmaningarna som nämns kan kopplas till utmaningarna som nämns i litteraturen, främst till 
“inkludering av värden kopplade till människans livskvalitet och behov”. När deltagarna fick 
definiera social hållbarhet nämnde flera att en stad ska byggas från mänskliga behov, men sedan 
beskrivs att det är just det som är svårt att göra på grund av dess komplexa utmaningar. 
 
Social hållbarhet på Älvstranden Utveckling var nästa kategori i intervjuerna. Här berättar 
deltagarna om Vision Älvstaden och att strategin “hela staden” är kopplat till social hållbarhet 
genom att bland annat målsättningen att skapa en stad för alla. Det beskrivs att bolaget har 
experter som arbetar inom området men en deltagare nämner att utöver experterna är 
kompetensnivån för social hållbarhet varierande. Hållbarhetsprogram och att ställa krav i 
markanvisningar är andra sätt att arbeta med social hållbarhet som nämns. En deltagare anser att 
bolaget har stora möjligheter att arbeta med social hållbarhet eftersom de är med i hela processen 
från planer till genomförande. En annan kritiserar visionen då den anser att den förespråkar 
förtätning som inte behöver betyda att stadens kärna stärks. Staden måste fungera och då kan den 
inte vara för tät eftersom funktionerna mellan byggnaderna då kan försvinna.  
 
Verktyget Älvstadens Värderos diskuteras därefter och alla deltagare är eniga om att verktyget är 
problematiskt på något sätt. Flera deltagare nämner samtidigt att Värderosen är bra för att den 
visar resultatet i en tydlig visuell bild och att ha någon form av verktyg för att mäta social 
hållbarhet är viktigt. Problem som nämns är att Värderosen är svår att använda, och att den ger 
för statiska och ibland missvisande resultat. Ett annat problem är att den inte är heltäckande och 
att den därför inte visar upp hela bilden av delområdenas resultat för social hållbarhet. Förslag 
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som ges är att verktyget skulle kunna ha flera bakomliggande metoder och verktyg vars resultat 
samlas i en tydlig visualisering. Ett annat förslag är att verktyget borde delas upp i ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet för att lättare kunna jämföras med projekt i andra städer och 
länder eftersom det är välkända begrepp som används både nationellt och internationellt. Två 
deltagare nämner specifika indikatorer som är problematiska och som borde omvärderas. Mycket 
handlar om att indikatorerna inte kan mäta kvaliteterna på ytor och funktioner, utan endast 
avstånd och mått på dem. Annan kritik handlar om att en del indikatorer krockar med varandra, 
ambitionsnivån är för låg och att bakgrunden till en del indikatorer är osäker. Enligt kriterierna 
för verktyg för social hållbarhet i Eken et al. (2019) ska verktyg dels ha en hög användbarhet och 
funktionalitet, men också leda till bra effekter samt behandla och diskutera relevanta sociala 
värden, vilket inte stämmer överens med Värderosen enligt resultaten från intervjustudien. Några 
utmaningar som nämns i litteraturen återkommer i intervjuerna om verktyget. Eftersom flera 
deltagare nämner att verktyget inte täcker in alla aspekter av social hållbarhet tyder det på att det 
finns en bristande helhetssyn och att fler värden kopplade till människans livskvalitet och behov 
behöver inkluderas. 
 
Slutligen berättar deltagarna om andra verktyg som de känner till, vilket återger de flesta typer av 
verktyg som nämns i litteraturstudien. En deltagare nämner dock GIS som ett bra verktyg och 
metod som inte används så mycket i stadsutveckling, vilket inte heller har nämnts i 
litteraturgenomgången. Några varianter på genomgångna verktygstyper berörs, exempelvis 
socialt värdeskapande analys och värdeskapande stadsutveckling som kopplas till sociala 
konsekvensanalyser respektive checklistor och indikatorer. Ingen av deltagarna nämner dock 
analys av ekosystemtjänster. Däremot diskuterar en deltagare det kort vid genomgången av 
Värderosens indikatorer. Därför kan utmaningen “sambandet mellan social och ekologisk 
hållbarhet” även anses delvis aktuell i detta fall. Några deltagare anser att det är bra att fler 
verktyg utvecklas, men att om alla använder olika verktyg medför det också att det blir svårare 
att jämföra resultaten från olika projekt. Det kan då kopplas till utmaningen “brist på helhetssyn 
och systemtänk” då jämförbarheten och systemtänkandet anses vara en viktig aspekt för projekt 
knutna till social hållbarhet. Dock nämner litteraturen samtidigt att det är viktigt att varje projekt 
utgår från sociala värden utifrån lokala förutsättningar och använder verktyg anpassade efter det. 
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6. Diskussion 
I denna del av rapporten diskuteras resultatet och analysen i relation till studiens 
forskningsfrågor. Inledningsvis diskuteras hur verktygen möter utmaningarna för social 
hållbarhet och därefter hur social hållbarhet hanteras i projektet Älvstaden. Slutligen diskuteras 
studiens metod.  

6.1 Verktyg för att möta utmaningarna för social hållbarhet 
Som det framkom i analysdelen hanterar inget av de genomgångna verktygen alla de utmaningar 
för social hållbarhet i stadsplanering som identifierats, förutom en typ av ”verktygslåda” som 
fungerar som ett ramverk innehållandes en blandning av verktyg. Flera verktyg möter några 
utmaningar på flera punkter men eftersom utmaningarna som litteraturstudien visar är komplexa 
krävs det troligtvis mer än specifika verktyg för att tillmötesgå utmaningarna. Kanske kan 
stadsplaneringen inte lösa alla problem och många frågor behöver istället hanteras i större 
utsträckning på en politisk nivå. Den utmaning som enligt analysen hanteras minst av verktygen 
är “sambandet mellan ekologisk och social hållbarhet” och därför behövs fortsatta studier på hur 
synergieffekter mellan begreppen kan hanteras i stadsplanering, precis som litteraturen också 
påvisar. För att få ut bäst resultat av flera av verktygen krävs en större bakgrundskunskap om 
lokala förutsättningar och sociala konsekvenser av fysisk struktur, och saknas det tappar 
verktygen sitt syfte. Verktygen kan också behövas utvecklas och utvärderas kontinuerligt för att 
de ska möta aktuella utmaningar, för att användarna ska kunna förstå syftet samt för att verktyget 
ska leda till bra effekter. Utmaningarna belyser till stor del vikten av samverkan mellan aktörer 
och med medborgare för att stärka den sociala hållbarheten, och det speglas även i många av 
verktygen. Men som litteraturen påvisar är det viktigt att utvärdera vad dialoger tillfört projektet 
och även att inse att endast en inbjudan till dialog inte är tillräckligt. Alla grupper i samhället 
behöver representeras för att alla röster ska kunna bli hörda och helst ska dialoger ske genom 
hela utvecklingsprocessen. Positiva effekter från samverkan och dialoger kommer då att speglas i 
samhället i större utsträckning. Verktyg som checklistor och indikatorer kan också vara bra 
hjälpmedel för att sätta upp mål och utvärdera hur utvecklingsprojekt uppnår målen, men 
exkluderas kvalitativa värden kan inte en helhet av projektets sociala hållbarhet återspeglas i 
resultaten. Både litteraturstudien och intervjustudien diskuterar att social hållbarhet är ett 
komplext begrepp och att sociala värden är svåra att mäta. Dock måste sociala värden tas med i 
stadsutvecklingen för att inte förbise att det är för människor staden ska vara till för. Då kan 
verktyg för social hållbarhet vara till hjälp för att analysera, diskutera och synliggöra sociala 
frågor.  

6.2 Social hållbarhet i projekt Älvstaden 
Social hållbarhet hanteras på många olika sätt i projektet Älvstaden. Älvstranden Utveckling, 
vars mål är att uppnå visionen för projektet, har experter som arbetar med social hållbarhet och 
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utöver det arbetas styrdokument i form av hållbarhetsprogram fram för varje delområde. Bolaget 
arbetar även med att ställa krav i markanvisningar och genom olika pilotprojekt har de haft 
möjlighet att ta fram innovativa affärsmodeller för socialt blandat boende och dessutom arbetar 
de med medborgardeltagande i olika platsbyggnadsprojekt. Dessutom har certifieringsverktyget 
Citylab använts för att hållbarhetscertifiera ett delområde. Intervjustudien visar att begreppet 
social hållbarhet definieras på olika sätt och deltagarna nämner även att det varierar mycket från 
person till person vad det innebär. Ett förtydligande för hur projektet definierar social hållbarhet 
kan rekommenderas, även för de som inte är experter inom området, för att bolaget och projektet 
tydligare ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Analysen visar även att utmaningen 
“sambandet mellan ekologisk och social hållbarhet” inte heller här hanteras tillräckligt och därför 
rekommenderas projektet att vidare utreda det.  
 
Verktyget Älvstadens Värderos upplevs inte fungera som projektet har för avsikt att göra. Många 
metoder för social hållbarhet används som nämnt i projektet, men alla räknas inte med i 
verktyget och därför skulle en bättre helhetssyn och transparens behövas. Det skulle möjliggöra 
en bättre överblick av projektets verkliga effekter på social hållbarhet. Att Värderosen tidigare 
har utvärderats och även genomgår en utvärdering parallellt med denna studie visar på att det är 
svårt att mäta social hållbarhet och att det finns en osäkerhet i hur det ska gå till. Dock nämner 
litteraturen att social hållbarhet är ett föränderligt begrepp och därför behövs verktyg också 
omvärderas kontinuerligt. Det får användare och utvecklare av verktyg att hela tiden utvärdera 
och förbättra verktygens konsekvenser på omgivningen vilket anses positivt. Värderosens 
indikatorer upplevs svårhanterliga och därför rekommenderas en genomgång av dem för att 
förbättra verktygets användbarhet och effekter, samt för att få med fler aspekter på social 
hållbarhet. Verktyget skulle också kunna utvecklas och grundas i flera verktyg som tillsammans 
visualiseras i en värderos. Exempelvis föreslås att använda en checklista för social hållbarhet och 
utifrån den ta fram indikatorer, alternativt komplettera värderosen med verktyget PRISMA för att 
på så sätt inkludera kvalitativa värden. Framför allt föreslås att fortsätta att utvärdera och 
diskutera social hållbarhet i projekten, samt att göra det tillsammans med olika aktörer och 
medborgare och på så sätt lära av varandra. 
 
Eftersom projektet Älvstaden är ett specifikt fall kan analysen och diskussionen kring social 
hållbarhet i detta fall inte antas vara helt applicerbart för andra fall i stadsutvecklingsprojekt i 
Sverige. Älvstaden har ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor för att skapa en hållbar stadskärna i 
Göteborg och utgår från lokala förutsättningar. I projekt i övriga delar av landet kan det finnas 
utmaningar för social hållbarhet som ser ut på annat sätt, andra sociala aspekter kan vara 
viktigare att inkludera och andra verktyg kan vara mer användbara. Därför är det viktigt att 
stadsutvecklingsprojekt alltid utgår från det lokala behovet för aspekter kopplade till social 
hållbarhet. Dock kan diskussionen om att sträva efter en helhetssyn och systemtänk samt att ha 
en samverkan mellan aktörer och medborgare antas vara viktig i alla typer av 
stadsutvecklingsprojekt för att staden eller platsen ska fungera på bästa sätt för människorna.  
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6.3 Studiens metod 
Enligt Hjerm et al. (2014, s. 82) är objektivitet, reliabilitet och validitet svårt att bedöma i 
kvalitativa studier eftersom de handlar om känslighet för kontext och mångfald snarare än 
standardisering och stabilitet som är fallet för kvantitativa studier. Istället föreslås att kvalitativa 
studier bedöms genom pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt 
bekräftelsebarhet. Litteraturstudien är baserat på en mängd källor och utifrån dem har en 
sammanställning gjorts utifrån författarnas definition på social hållbarhet, vad de identifierat som 
hinder och utmaningar i stadsplanering, samt vilka verktyg som vanligtvis används för social 
hållbarhet. Om andra källor hade använts hade sammanställningen dock kunnat se annorlunda ut. 
De litteratursökningar som gjorts har resulterat i ett stort antal källor och urvalet gjordes genom 
att välja de som ansågs mest relevanta för studien och de som ansågs pålitliga och trovärdiga. De 
källor som ofta citerades av andra valdes ut då de ansågs särskilt pålitliga. Hade sökningar gjorts 
på andra ord eller genom andra sökmotorer och databaser hade dock ytterligare källor kunnat 
hittas som hade påverkat resultatet. Eftersom analys och diskussion är baserade på 
litteraturstudien har även de påverkats av urvalet av litteratur.  
 
Typen av intervjumetod som användes är som nämnt semistrukturerade intervjuer. Den metoden 
ger möjlighet till djupare och utförligare svar från deltagarna vilket därför kan resultera i en 
bättre förståelse för komplexa fenomen hos intervjuaren (Hjerm et al., 2014, 149). Dock har det 
valet medfört att alla deltagare inte har svarat på exakt samma frågor och eftersom deltagarna har 
haft varierande kunskap i ämnet har en del frågor haft större fokus hos vissa deltagare och 
mindre hos andra. Urvalet av intervjudeltagare kan också ha påverkat resultatet och analysen av 
projekt Älvstaden. Flera utav deltagarna valdes ut genom tips från andra deltagare. Det kan 
därför ha resulterat i att deltagare som inte blev påtänkta hade kunnat påverka resultatet genom 
att de hade kunnat ge en annan bild än vad som presenteras. Dock visar intervjuresultaten att en 
viss samstämmighet finns när det gäller verktyget Älvstadens Värderos och därför kan resultatet 
ändå anses stämma överens med den generella uppfattningen.  
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7. Slutsats & Rekommendationer 
I denna del av rapporten presenteras kortfattat slutsatserna av studien i förhållande till 
frågeställningarna. Rekommendationer ges hur projektet Älvstaden kan förbättra sitt arbete för 
social hållbarhet. 

7.1 Slutsatser 
Vilka utmaningar finns det, enligt litteraturen, för att inkludera social hållbarhet i 
stadsplaneringen i Sverige? 

• Inkludering av värden kopplade till människans livskvalitet och behov 
• Brist på helhetssyn och systemtänk 
• Rumslig uppdelning i städerna 
• Brist på samverkan och medborgardeltagande 
• Sambandet mellan social och ekologisk hållbarhet 

 
Vilka verktyg används för att inkludera och utvärdera social hållbarhet i 
stadsplaneringsprojekt? 

• Sociala konsekvensanalyser 
• Stadsrums- och stadslivsanalyser 
• Checklistor och indikatorer 
• Certifieringssystem 
• Analys av ekosystemtjänster 
• Medborgardeltagande 

 
Hur hanteras social hållbarhet i projektet Älvstaden i Göteborg? 

• Experter för social hållbarhet på Älvstranden Utveckling 
• Hållbarhetsprogram  
• Krav i markanvisningar 
• Certifiering genom Citylab 
• Vision Älvstaden sätter målen - där är särskilt strategin “Hela staden” kopplad till social 

hållbarhet 
• Pilotprojekt anordnas - bland annat socialt blandat boende och platsbyggnad 
• Verktyget Älvstadens Värderos används för att mäta kvalitet och social hållbarhet genom 

mätbara indikatorer 
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7.2 Rekommendationer 
Hur kan arbetet för social hållbarhet förbättras i projektet Älvstaden? 
 
Definition av social hållbarhet 
Förtydliga vad social hållbarhet innebär för projektet för att förenkla arbetet mot ett gemensamt 
mål. 

• Gör detta genom att tillsammans med aktörer och medborgare identifiera viktiga sociala 
värden för Älvstaden 

 
Synergier mellan social och ekologisk hållbarhet 
Studera hur synergier mellan social och ekologisk hållbarhet kan hanteras i projektet. 

• Hur kan exempelvis rättvise- och jämställdhetsaspekter adresseras i lösningar på 
miljöproblem? 

 
Verktyget Älvstadens Värderosen 
Sträva efter att skapa ett verktyg som är så heltäckande som möjligt, som är lättanvänt och 
lättförståeligt och som även går att jämföra med andra projekt. 

• Se över Värderosens indikatorer för att förbättra verktygets användbarhet och 
konsekvenser, samt för att få med fler aspekter på social hållbarhet 

• Studera vidare om Värderosen kan utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
för att öka förståelsen och jämförbarheten med andra projekt 

• Inkludera fler verktyg för att mäta och utvärdera social hållbarhet, förslagsvis i form av 
en “verktygslåda” för att få en sammanställd och rättvis bild 

o Använd en checklista för att därefter ta fram nödvändiga indikatorer 
o Använd en värderos för att visualisera resultatet 
o Se över användbarheten för verktygen 

• Alternativt, komplettera med ett verktyg likt PRISMA (se 3.5.9 Andra exempel på 
verktyg) för att även inkludera kvalitativa värden 

 
Slutligen.. 
Fortsätt att se på social hållbarhet som ett föränderligt begrepp och utvärdera kontinuerligt hur 
det hanteras. Gör arbetet tillsammans, inkludera aktörer och medborgare och lär av varandra! 
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Bilaga 

Intervjuguide 
 
Definition, arbetet med social hållbarhet 

1. Vad är din definition av social hållbarhet? 
2. Hur upplever du arbetet med social hållbarhet i stadsplanering? 
3. Vad finns det för möjligheter med att arbeta med social hållbarhet i stadsplanering? 
4. Vad finns det för utmaningar med att arbeta med social hållbarhet i stadsplanering? 

 
Social hållbarhet på Älvstranden Utveckling 

5. Hur arbetar Älvstranden med social hållbarhet i sina projekt? 
6. Vilka verktyg/metoder används för social hållbarhet?  

a. Vilka för- och nackdelar har dessa? 
 
Verktyget Älvstadens Värderos 

7. Hur används värderosen idag för att mäta hållbarhet och social hållbarhet? 
8. Anser du att målen för sociala aspekter i Vision Älvstaden kan mätas på ett bra sätt med 

hjälp av värderosen? På vilket sätt? 
9. Vad saknas i verktyget för att kunna utvärdera hur projekten tillmötesgår social 

hållbarhet? 
a. Hur skulle denna brist kunna åtgärdas tycker du? 

 
Övrigt om verktyg för social hållbarhet 

10. Vilka övriga verktyg känner du till för att mäta social hållbarhet i stadsplanering? 
a. Vilken är din uppfattning om dem? Fungerar de bra och i så fall på vilket sätt? 

 
11. Har du något övrigt att tillägga om värderosen eller om social hållbarhet i stadsplanering? 

 
 
 
 
 


