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HUR BYGGER VI SOCIALT 
HÅLLBART?



OM OSS

•Karl de Fine Licht 
—Doktor i praktisk filosofi

—Lärare och forskare, Chalmers

•Stefan Molnar
—Doktorand, Chalmers

—Forskare, RISE 



SOCIAL HÅLLBARHET I 
FORSKNING OCH POLICY



PROBLEMET: VAD ÄR SOCIAL 
HÅLLBARHET I PRAKTIKEN?

”Vi lämnade in till en 

markanvisningstävling där 

kommunen ställde krav på social 

hållbarhet. När vi fick ’nej’ blev 

det tydligt att vi hade helt olika 

tolkningar av begreppet”

Fastighetsutvecklare, 2016



Projektets genomförande



STUDIER AV URBANT SOCIAL 
HÅLLBARHETSARBETE



NÅGRA TENDENSER

• Känner att man ”chansar” om byggd miljös effekter: samband tas för 
givna

• Glapp mellan skeden: plan-genomförande-förvaltning

• Glapp mellan professioner: brist på samtal

• Olika språk

• Skiftande förståelser och värderingar som inte kommer upp till ytan

• Enskilda ”aspekter” av social hållbarhet (ex hälsa eller tillgänglighet) 
är beroende av att det finns ”talespersoner” på plats



DOKUMENTSTUDIER





NÅGRA SLUTSATSER OM 
EXISTERANDE VERKTYG

• Ej helhetsperspektiv på social hållbarhet: fokuserar på enskilda 
värden eller aspekter av byggd miljö

• Fokus: enstaka skeden i processen

• Antingen väldigt öppna eller låsta (specifika mått)

• Litet intresse för målkonflikter

• Inget eller otydligt forskningsunderlag

• Storstadsfokus



EN LUCKA TRÄDDE FRAM

• Flexibelt och inte så resurskrävande

• Åskådliggöra forskning

• Helhetsperspektiv på social hållbarhet- ej bara ett värde

• Lyfter upp motsatta perspektiv och värden till ytan

• Processperspektiv: ansvarsfördelning, genomförande och 
uthållighet

• Grunda för ett gemensamt språk, dialog och kompromisser: vad 
kan social hållbarhet vara i detta fall?



VI UTVECKLADE VERKTYGET I FLERA STEG





8 ASPEKTER AV BYGGD 

MILJÖ & 4 SKEDEN

SAMMANTAGEN

BEDÖMNING

DOKUMENTATION

AV ANVÄNDNING

OCH ANVÄNDARE

MÅLKONFLIKT-

HANTERING



”Det är inte alltid lätt att förstå 

vilka som  har varit med i en 

process, vem som har tagit beslut, 

varför och när”
Hållbarhetsstrateg, år 2017



FORSKNINGS-

SAMMANSTÄLLNING

ANALYS-

SIDA



• Lätt att ta till sig

• Relevant för olika platser

• Kompletterar ”lokal” 

expertis

• Mer jämlik kunskapsbas 

mellan deltagare

• Minskar risken att frågor 

inte kommer med

• Täcker en rad olika vanliga 

”värden” som social 

hållbarhet består av

FORSKNINGSSAMMANSTÄLLNING:
EN FÖR VARJE ASPEKT AV BYGGD MILJÖ



VARJE ASPEKT AV BYGGD MILJÖ HAR FYRA 
ANALYSSIDOR: EN FÖR VARJE SKEDE



VARJE ANALYSSIDA INNEHÅLLER 
BEDÖMNINGSKRITERIER

För att mått och indikatorer ska komma till användning i 

praktiken behöver de utformas på lokal nivå. Om generiska

indikatorer och mått är för detaljerat uformade blir de lätt 

”hyllvärmare” (Innes & Booher, 2000)



FÖR VARJE ANALYSSIDA 
FINNS EN BEDÖMNINGSFRÅGA

”Det ska gå att skriva och 

spara direkt i datorn. 

Använder man utskrivna 

papper eller post-its är det 

lätt att analysen hamnar i 

nån skrivbordslåda 

någonstans. Sedan slutar 

personen och man ser 

aldrig papprena igen”

Planarkitekt, år 2018

Tvingas tänka på de många 

olika ”värden” social 

hållbarhetsbegreppet

innefattar



FÖR VARJE ANALYSSIDA 
FINNS EN FRÅGA OM MÅLKONFLIKTER

I planeringsprocesser cirkulerar det i regel många synsätt och 

värderingar som tas för givet och inte ”kommer upp till ytan”. 

Man blundar hellre för friktion än försöker hitta lösningar som 

fungerar i praktiken. Detta skapar ofta problem längre fram. 

(Beurgaard, 2015; Schön & Rein, 1994)

Tvingas tänka på 

de aspekter av 

social hållbarhet 

som berör 

fördelning och 

rättvisa



FÖR VARJE ANALYSSIDA 
FINNS EN FRÅGA OM GENOMFÖRANDE

Tvingas tänka på 

den dimension 

av social 

hållbarhet som 

berör uthållighet 

över tid



I slutet tvingas man 

väga de olika 

aspekterna av byggd 

miljö mot varandra



SAMLAT SOCIAL HÅLLBARHETSPERSPEKTIV



MÅLKONFLIKTER



ANSVAR OCH RESURSSÄTTNING













ETT KORT NEDSLAG I ETT FIKTIVT 
CASE



TÄNK ER…

• Att ett konsortium av kommun och byggherrar tillsammans med 
konsulter och lokala aktörer ska omvandla det fiktiva området 
’Kvarteret Stadsmuren’

• Befinner sig i planskedet

• Har samlat in data om platsen genom observationer, enkäter, 
dialoger m.m.

• Har kommit till avsnittet om ”service”, läser 
forskningsbakgrunden, ser till insamlad data och gör följande 
analys









SAMMANFATTNINGSVIS

• Prisma: enbart ett moment i den långa och mångåriga kedja av 
analyser, gestaltningsförslag, beslut och andra händelser som 
en stadsutvecklingsprocess byggs upp av

• Men kan förhoppningsvis bidra med större nyttjande av 
forskningsresultat 

• Bättre hantering av målkonflikter

• Dokumentation och ”stabilisering” av analyser och beslut

• Gemensamt språk och gemensamt ”lokalt genererad” förståelse 
av social hållbarhet



Tack!
Ladda ner PRISMA på: 
https://www.ri.se/sv/vad-vi-
gor/projekt/prisma-
processverktyg-social-hallbarhet-i-
stadsdelsomvandling

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/prisma-processverktyg-social-hallbarhet-i-stadsdelsomvandling

