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Sammanfattning
Att social hållbarhet är en av faktorerna i en hållbar utveckling är välkänt, men mindre välkänt är vad social hållbarhet faktiskt innebär. Begreppet upplevs spretigt och
otydligt, och i stadsbyggnadspraktiken – vilken är denna studies domän – påträffas
det ofta i form av ord som integration, mötesplats och trygghet. Men städer är inte
byggda av ord utan av fysisk stadsform och frågan blir därmed hur vi omsätter orden
till stadsmiljöer som främjar integration, bidrar med intressanta mötesplatser och som
är trygg för alla människor.
Ett verktyg som är relativt nytt i Sverige och som används för att systematisera sociala frågor, inte enbart inom stadsbyggnadspraktiken, är social konsekvensanalys. I denna
studie undersöks huruvida konkretisering av sociala konsekvensanalyser kan utgöra ett
stöd i arbetet med sociala frågor i planeringsprocessens olika skeden för att bidra till att
göra begreppet social hållbarhet mindre otydligt.
Studien har sin utgångspunkt i ett intersubjektivt perspektiv och en abduktiv ansats
där forskningsdesignen vuxit fram med studiens process. Studien fokuserar i huvudsak
på två aspekter hos sociala konsekvensanalyser: skede i planprocessen samt mätbarhet
för att besvara forskningsfrågorna, och detta görs genom tre fallstudier där två olika
metoder för social konsekvensanalys använts. En social konsekvensanalys utförd av
konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunkten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd
relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att
Göteborgs Stad har kommit långt i arbetet med sociala konsekvensanalyser, och flera
andra städer använder deras modell som inspiration. Av den anledningen beslutades
att projekt från Göteborg var lämpliga att inkludera i fallstudien. Två ytterligare fallstudier har utförts för att fånga även mer abstrakta metoder av sociala konsekvensanalyser samt de tidiga skedena av planprocessen: Masthuggskajen och Frihamnen, båda
i Göteborg och utförda med Göteborgs Stads modell. Frihamnen har studerats mer
översiktligt som ett referensområde till de andra två.
Litteraturstudien visade på motstridiga åsikter kring konkretiserande av sociala frågor. Å ena sidan innebär en konkretisering ett begränsande – taket för möjligheter sätts
snarare än golvet. Å andra sidan kan konkretisering bidra till att minska otydligheten
i begreppet, öka förståelse för förändringsprocesser och stadsbyggnadsåtgärders effekter. Det finns en kunskapslucka i hur fysiska miljöer påverkar social hållbarhet och vad
planerare kan göra för att förbättra. Data har samlats in med hjälp av tre metodiker
utöver litteraturstudien: dokumentanalys, intervjuer och komparativ analys. Tekniken
triangulering har använts för att ta fram resultatet – data från de olika källorna kombinerades för att ta fram en helhetsbild. Intervjuerna gav djupgående förståelse för
hur kommunerna arbetar med sociala konsekvensanalyser. Dokumentanalysen gav
information om hur de utförts, vad för sociala aspekter som behandlas och vad resultatet säger om planen. I en komparativ analys applicerades en mätbar modell på
planområdena Masthuggskajen och Frihamnen för att besvara vad som går att mäta,
när och hur.
Resultat och analys möjliggjorde att slutsatser kunde dras. Först och främst visade
det sig fördelaktigt att implementera sociala konsekvensanalyser genom hela planprocessen, och speciellt i tidiga skeden – en slutsats samstämmig med litteraturen. Konkretisering och mätbarhet kan bidra till att visualisera annars svårgreppbara förändringsprocesser och tydliggöra avvägningar. Tillförlitligheten var den största skillnaden
mellan konkreta och mer abstrakta metoder eftersom konkreta metoder har högre
transparens än abstrakta vars innehåll varierar eftersom det styrs av den aktuella projektgruppen. På följande sida sammanfattas de slutsatser som dragits av studien. Slutligen har studiens visat på – i allt från litteraturstudie till intervjuer – vikten av social
hållbarhet i städer och även tvärtom: att vi genom stadsbyggnad har stora möjligheter
att påverka människors sociala liv. Det är av stor betydelse, för vad är städer utan
människor?
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Slutsatser & rekommendationer
▶ Studien visar, likt man i Göteborgs Stad menar, att sociala konsekvensanalyser
bör finnas med genom hela stadsbyggnadsprocessen, och gärna även i stadens
budget för att ge utrymme åt sociala frågor i beslutsfattandet.
▶ Konkretisering av sociala konsekvensanalyser har potential att frigöra tid för
kreativa och innovativa lösningar.
▶ Även mer abstrakta aspekter är, i viss utsträckning, möjliga att konkretisera och
därmed tydliggöra.
▶ Tillförlitligheten i konkretiserade sociala konsekvensanalyser högre än för mer
abstrakta.
▶ Abstrakta sociala värden eventuellt möjliga att konkretisera med mer forskning
och praktiska erfarenheter att förankra konkreta aspekter i.
▶ Det går att konkretisera en social konsekvensanalys även om utbud och placering
av samhällsfunktioner ännu inte är beslutad.
▶ Det går att konkretisera sociala konsekvensanalyser i tidiga skeden som
inventering.
▶ Dialoger kan kompletteras med mätbara modeller som
datainsamling.

skas

för ökad validitet i

▶ För en översiktlig analys i mycket tidiga skeden kan konkretisering eventuellt
användas som beslutsunderlag för prioritering av projekt inom staden.

▶ Sociala konsekvensanalyser från tidigt skede har potential att bidra till kortare
planprocess.

▶ Konkretiserade sociala konsekvensanalyser är eventuellt enklare att justera om
planens förutsättningar förändras.

▶ Konkretiserade sociala konsekvensanalyser kan användas för bättre

systematiserad och verksamhetsöverskridande uppföljning, både lång– och kortsiktig.

▶ Konkretiserade modeller kan användas för jämförelse i högre grad än abstrakta,
vilket även kan fungera som metod för kunskapsutveckling.
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Abstract
That social sustainability as a part of a sustainable development is well known, but the
actual meaning of social sustainability is more diffuse. The concept is undefined, and in
urban planning – which is the domain of this study – it can be found in words like integration, public space and security. The problem is that cities are not built out of words,
but instead physical elements, and the question is therefore how to translate words into
physical urban places that encourages integration, offers interesting public spaces and
where everyone can feel secure.
A tool that is relatively new in Sweden and that is used to systematise social subjects,
not just in urban planning, is called social impact assessment. This study explores how concretisation of social impact assessments can support the assessment at different stages
of the planning process, which can contribute to a clearer interpretation of the concept
social sustainability.
The study is conducted within an intersubjective framework and with an abductive
approach where the research design has been shaped during the process. The two main
aspects of social impact assessments that the study explores are: stage in the planning
process and measurability. To answer the research questions three case studies are investigated where two different methods of social impact assessments have been used. A
social impact assessment conducted by the consulting company Spacescape for Södra
Värtahamnen in Stockholm is the starting point of the study. The impact assessment
has a measurable character and is completed relatively late in the planning process.
Two additional case studies have been investigated to include methods of a more abstract character and early stages of the planning process: Masthuggskajen and Frihamnen, both in Gothenburg and conducted with Gothenburgs own method. Frihamnen
has been investigated on a more general level and functions as a reference for the other
two case studies. The selection of case studies is based on the theory discovered in the
literature review – Gothenburg is at the forefront of social impact assessments in Sweden and several other cities use their method as an inspiration.
The literature review exposed opposing opinions on measurability of social aspects.
One side means that being too specific is restrictive – it becomes limiting rather than
enabling possibilities. The other side means that being concrete can clarify the concept,
increasing understanding of social processes of change and effects of urban measures.
There is a knowledge gap of how physical environments affect social sustainability, and
what urban planners can do to improve it.
Data has been collected through three methodologies, in addition to the literature
review: document analysis, interviews and comparative analysis. The technique of triangulation has been used to find the result – data from the three sources was combined
to create a comprehensive picture. The interviews contributed with a deep understanding of the municipalities work with social impact assessments. The document analysis
gave information on how the impact assessments were conducted, what social aspects
where addressed and what the result says about the plan. In a comparative analysis a
measurable method was applied to the areas Masthuggskajen and Frihamnen to find
out what can be measured, when and how.
From results and analysis conclusions have been drawn. First the study showed that
it’s beneficial to implement social impact assessments throughout the planning process,
especially in early stages – a conclusion consistent with the literature. Concretisation
and measurability can help visualise abstruse processes of change and clarify decisions.
The greatest difference between the abstract and measurable methods for social impact
assessments is in reliability. Measurable methods are more transparent whereas more
abstract methods result in impact assessments whose content vary because they are
constructed by the project group. On the following page a summary of the study’s conclusions can be found. Lastly the study has shown – from literature review to interviews
– the importance of social sustainability in cities, and on the contrary: that we through
urban planning are capable of improving peoples lives. That is of great importance,
because what are cities without people?
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Conclusions & recommendations
▶ The study shows, as Gothenburg reason, that social impact assessments should be
implemented throughout the whole planning process, and also favourably in the citys
budget to make space for social aspects in decision-making.
▶ Concretisation of social impact assessments have potential to free time for
creative and innovative solutions.
▶ Even more abstract aspects are, to a certain extent, possible to make more
concrete and thus clarify.
▶ Reliability in concretised social impact assessments are higher than for more
abstract methods.
▶ Abstract social values might be possible to concretise with more research and
practical experiences to link concrete aspects to.
▶ It is possible to concretise a social impact assessment even though social functions
and their locations in a plan are not yet decided.
▶ It is possible to concretise social impact assessments in early stages as an
inventorial activity.
▶ Dialogs can be complemented with measurable methods such as skas for increased

validity in data collection.

▶ As a comprehensive analysis in very early stages concretisation can be used as
decision basis for project prioritisation in a city.
▶ Social impact assessments implemented in early stages has potential to enable a
shorter planning process.
▶ Concretised social impact assessments can be easier to adjust if the preconditions
for a plan changes.
▶ Concretised social impact assessments can be used for a better systemised, both
long and short term, follow-up, common for the city's different administrations.
▶ Concretised methods can be used for comparision to a higher extent than abstract
methods, which also develops knowledge of social aspects.
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1. Introduktion
Hållbar utveckling är ett begrepp som florerar i en mängd olika discipliner.
Hållbarhet delas in i tre dimensioner som behöver samverka och vara
balanserade för att uppfyllas: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
(wced, 1987). Det finns dock konflikter mellan de tre dimensionerna som gör
tillämpning av hållbarhet invecklat. Tre målkonflikter mellan de så kal�lade hållbarhetsbenen finns identifierade: social mot ekonomisk rättvisa;
ekonomisk utveckling mot naturskydd samt social rättvisa mot naturskydd
(Magnusson, 2015). Den förstnämnda, konflikten mellan den sociala och den
ekonomiska dimensionen, är mest påtaglig.
Trots förståelsen om de olika dimensionernas betydelse underordnas
ofta social hållbarhet – och är ibland enbart en sidoeffekt av – ekologisk
och ekonomisk utveckling, och med det riskeras att ett hållbart samhälle för människorna förbises (Magis & Shinn, 2009). Ekologisk hållbarhet
framställs ibland som ramen för en hållbar utveckling och ekonomin som
medlen att använda för att nå dit (Luleå Kommun, 2008). Social hållbarhet
beskrivs i relation till det som målet, ett gott liv och en god livsmiljö (ibid.).
Målet är inte lika konkret som ramarna och medlen, varför det är eftersträvansvärt att undersöka egentlig innebörd av social hållbarhet för att
främja dess utveckling.

1.1 Problemformulering
Social hållbarhet är ett brett begrepp som av många uppfattas som otydligt och
svårgreppbart, och inte helt utan anledning – dess innebörd ser olika ut från olika
perspektiv och därmed varierar dess innehåll även mellan discipliner (Tahvilzadeh,
2015). Inom disciplinen stadsbyggnad finns otaliga dokument som behandlar visioner, riktningar och mål för utveckling. Legeby, Berghauser Pont och Marcus (2015b,
s. 36) beskriver det som:
”Mål såsom ’ökad integration’, ’ett större utbud av mötesplatser’ eller
’ökad trygghet’ är inte något som omedelbart kan läsas in i planen. Det
är heller inte särskilt övertygande att med ord helt enkelt skriva mötesplats på ett par ställen i planen; det som behöver förstås och klarläggas
är om planformen i sig verkligen skapar förutsättningar för möten mellan människor och mellan olika grupper. Grundproblematiken här är
att stadsbyggnad ytterst inte handlar om ord och texter utan om byggd
form och form är inte alldeles enkelt att representera i text.”
Sociala konsekvensanalyser är ett verktyg som systematiserar arbetet med sociala
frågor i stadsbyggnad. Det finns idag metoder för att mäta sociala aspekter i stadens
form (Spacescape, 2016) men samtidigt pågår en diskussion kring om sociala värden
verkligen borde konkretiseras. Att undersöka huruvida mätbarhet och konkretisering
kan vara ett stöd i sociala konsekvensanalyser är därför relevant, och då uppkommer
också frågan om när i planprocessen det är möjligt och när det är som mest stödjande.

1.2 syfte & mål
Detta examensarbetes syfte är att bidra till arbetet med sociala konsekvensanalyser
i stadsbyggnad genom att undersöka hur mätbarhet och konkretisering kan utgöra
ett stöd i processen. Förhoppningen är att den rekommendation som genereras av
studien kan användas för att förenkla arbetet med sociala konsekvensanalyser och
samtidigt fungera utvecklande för verktyget.

1.3 forskningsfrågor
Huvudfråga
Går det att förena sociala konsekvensanalyser i tidiga processer med konkreta riktlinjer och mätbarhet eller kräver en sådan konkretisering att de utförs senare i processen
med risk för att förslaget är mer färdigt och i mindre grad går att påverka?

Delfrågor:
Vilken funktion har sociala konsekvensanalyser i stadsbyggnadsprocessen?
Hur konkreta kan sociala konsekvensanalyser vara?
Kan mätbarhet vara ett stöd i sociala konsekvensanalyser?
Hur säkerställs en bredd av sociala aspekter?
Hur skiljer sig resultatet av mätbara metoder från mer kvalitativa?
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1.4 Fokusering
Detta examensarbete är en studie som ur det mätbara perspektivet granskar sociala
konsekvensanalyser i stadsbyggnadsprocessen. Det är alltså inte en utvärdering av sociala konsekvensanalyser i stort, även studien då och då närmar sig det som en form
av referensram. Sociala konsekvensanalyser används inom en mängd olika discipliner men studeras här i stadsbyggnadspraktiken. Studien fokuserar, genom fallstudier,
på en svensk storstadskontext. En definition av social konsekvensanalys finns inte och
olika analysmodeller finns därför. Fokuseringen för denna studie är på de två olika
modeller som använts i fallstudierna. Göteborgs Stads modell skaG samt Spacescapes
skaS, vilka studeras för att ta fram generella rekommendationer för arbete med sociala konsekvensanalyser i allmänhet.
Fallstudiernas modellers olika delar studeras ur ett mätbarhetsperspektiv. Sociala
aspekter, koppling till planprocessen, metod och genomförande samt resultat och
uppföljning inkluderas i studien för att ge en helhetsbild som kan besvara forskningsfrågorna.

1.5 Begreppsförklaring
Ska
Förkortning för social konsekvensanalys som begrepp. I denna rapport används det
för att generellt benämna sociala konsekvensanalyser. När en särskild metod tillämpas har istället förkortningarna nedan använts.

SkaG
Göteborgs Stads modell för sociala konsekvensanalyser (Göteborgs Stad, 2011a).

SkaS
Modell för social konsekvensanalys utvecklad av Spacescape (2016) för en social konsekvensanalys av fallstudieområdet Södra Värtahamnen, Stockholm.

SkaM
Social konsekvensanalys utförd av Göteborgs Stad för fallstudieområdet
Masthuggskajen (Göteborgs Stad, 2015b). SkaG har använts som modell för genomförande.

SkaF
Social konsekvensanalys utförd av Göteborgs Stad för fallstudieområdet Frihamnen
(Windh, 2014). SkaG har använts som modell för genomförande.
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1.6 Disposition
Rapporten till detta examensarbete illustreras nedan i figur 1.1.
Introduktion

Figur 1.1: Rapportens
disposition med dess
ingående kapitel.

metod & genomförande
forsknings- och
områdesöversikt

Fallstudie:
resultat

SkaS

SkaM

Slutsats, diskussion &
Rekommendation

SkaF

Fallstudie:
analys

Detta kapitel är den inledande delen till rapporten, kapitlet introduktion. Därefter,
i kapitel två, följer en beskrivning av metodteori samt en beskrivning av studiens
metodval och genomförande. Kapitel två bildar ramverket för hela studien. Följande
kapitel presenterar en områdesöversikt framtagen genom en litteraturstudie. Teorin
däri ligger sedan som grund till resultatet som tas fram i kapitlet ”Fallstudie: resultat”.
Resultatet analyseras därefter i kapitel fem – ”Fallstudie: analys”. Alla ingående delar används därefter för att ta fram slutsatser och rekommendationer, och diskuteras
slutligen som avslutning till rapporten.

2. metod &
genomförande
Följande kapitel behandlar studiens metod och genomförande. Inledningsvis presenteras en teoretisk grund i vilken studiens metodval är förankrat.
Teorin, som baseras på Architectural Research Methods (Groat & Wang,
2013), kommer att behandla flera metoder där de som tillämpats i denna
studie beskrivs djupare.

2.1 Metodteori
Groat och Wang (2013) beskriver hur forskningsdesign och metod alltid ligger inom
någon form av paradigm och skolbildning vare sig det är angett eller inte. De menar
att detta är oundvikligt eftersom att alla människor gör antaganden om verkligheten
och hur kunskap genereras. En koppling till ett visst paradigm kommer också tvärtom påverka valet av perspektiv och därmed även forskningsdesign, formulering av
forskningsfråga, metodval osv. Olika perspektiv har olika styrkor och svagheter gällande kvalitet, varför det med fördel kan reflekteras över vid metodval.

7

2.1.1 FORSKNINGSRAMVERK
Forskning delas ofta in i två kategorier – kvantitativ och kvalitativ. Det dikotomiska
förhållandet mellan dessa ifrågasätts dock av fler och fler, och Groat och Wang rekommenderar istället ett ramverk i form av en oavbruten skala, se figur 2.1. Den positivistiska/postpositivistiska änden av skalan är mer objektiv – här antas en verklighet
som objektivt kan beskrivas eller mätas. I andra änden av skalan finns konstruktivism,
en term som enligt Groat och Wang föredras av många framför t.ex. kvanlitativ, där
istället djupgående insikter och tolkningar görs utifrån individens perspektiv. Den
intersubjektiva positionen ligger, som figur 2.1 visar mellan dessa två perspektiv. Med
det menas ett antagande om att det kan finnas orsakssamband, men att detta då är
en av flera relationer till fenomenet som studeras (Groat & Wang, 2013).
positivism/
postpositivism

epistemologi

ontologi

intersubjektiv

konstruktivism

Forskaren
särskild från
undersökningsobjekt

Vetskap
genom distans
från objekt

Kunskap genom
förståelse av sociokulturellt engagemang

Kunskap
samkonstruerad
med deltagande

Kunskap evigt
tillfällig

Antagande
om objektiv
verklighet

Extern
verklighet
visad
probabilistiskt

Olika verkligheter
belägna i
sociokulturell kontext

Multipla
konstruerade
verkligheter

Oändliga
verkligheter

objektiv

subjektiv

2.1.2 FORSKNINGSANSATSER
För att lösa ett forskningsproblem finns i huvudsak två ansatser att utgå från; deduktiv eller induktiv, se figur 2.2. Förenklat bygger den deduktiva ansatsen på härledning
av slutsatser från kända premisser – vi har kunskap om en företeelse och vi har kunskap om hur denna uppträder vilket gör att vi kan förutsäga hur resultatet kommer
att se ut. Groat och Wang exemplifierar med att vi vet att det finns stjärnor i himlen
och vi har kunskap om naturlagarna som styr deras rörelsemönster, och vi kan därför
förutspå var de kommer att befinna sig en given tidpunkt. Induktiv ansats å andra
sidan bygger på att vi känner till företeelsen och vi har observerat ett resultat, men vi
har inte kunskap om hur dessa hänger samman. För att lösa denna ekvation kan man
använda sig av hypoteser som stöd, där hypotesen är föremål för kritiska experiment
för att falsifiera den (Groat & Wang, 2013).
På en metodologisk nivå tillämpar en kvantitativ metod deduktiv ansats, medan
kvalitativa studier ofta kräver en induktiv ansats som söker klargöra hur flera faktorer påverkar ett visst fenomen (Groat & Wang, 2013). Utöver induktiv och deduktiv
ansats finns den abduktiva som kombinerar de två nämnda och som bygger på att
forskaren gör tolkningar och ser mönster. I abduktion är hypoteser vanligt – till exempel: vi ser ett mönster i en företeelse och använder det som hypotes för att studera
om samma mönster går att tillämpa i andra domäner.

Figur 2.1: Istället
för objektivt och
subjektivt ramverk
föreslås en skala.
Figur omarbetad
från Groat & Wang,
2013, s. 76.

vad

HUR

RESULTAT

vad

HUR

RESULTAT

vad

HUR

Figur 2.2:
Principillustration
för induktiv (t.v.),
deduktiv (mitten)
samt abduktiv (t.h.)
ansats.

Eftersträvat
värde
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2.1.3 FORSKNINGSDESIGN
En forskningsdesign utgör en handlingsplan för att ta sig från här till där – från forskningsfrågan till ett resultat. Vägen dit kan se olika ut, och antingen vara förutbestämd
eller framträda längs vägen.
Åtskilliga metoder finns att tillgå för att lösa problemet, där förhållandet mellan
de vanligaste illustreras i figur 2.3. De sex huvudsakliga metoderna beskrivs av Groat
och Wang bestå av varsin kil i cylindern där kärnan representerar fallstudier och/
eller kombinerade metoder. Studiens resultat eller utfall representeras av den vertikala dimensionen och kan alltså vara alltifrån teori till faktisk tillämpning (Groat &
Wang, 2013).
Figur 2.3: Konceptuell
modell över
relationen mellan
forskningsmetoder.
Omarbetad från
Groat & Wang,
2013, s. 15.

fallstudie/
kombinerade strategier

Historisk
logisk argumentation

kvalitativ

design

simulering
korrelativ
experimentiell

teori

2.1.4 METODER
Nedan följer en kort sammanfattning av metoderna illustrerade i figur 2.3.

Historisk forskning
Bevis från det förflutna. Fakta upptäcks, utvärderas, organiseras och analyseras. Ger
stort utrymme till tolkning och är av berättande karaktär.

Kvalitativ forskning
Kan anta många olika former, men med vissa återkommande egenskaper – forskaren
studerar något i dess naturliga kontext; fokus på tolkning och betydelse; fokus på hur
respondenter ser på sina egna förutsättningar; användande av multipla verktyg för att
samla empiri samt betydelse av induktiv logik.

Korrelativ forskning
Syftar till att klargöra mönster och relationer mellan två eller flera variabler. Fokus på
naturligt förekommande mönster, mätbara och kvantifierbara variabler samt tillämpning av statistik för att klargöra samband.

Experimentell forskning
Fem utmärkande drag hos experimentell forskning är användande av behandling
eller oberoende variabler; mätning av utfall eller beroende variabler; klara undersökningsobjekt; användande av referensgrupp samt fokus på orsakssamband.

Simulering
Till skillnad från korrelativ och experimentell forskning som studerar något under
isolerade förhållanden försöker simulering replikera variabler holistiskt. Datorsimulering vanlig.

Logisk argumentation
Olikartade faktorer sammanlänkas i gemensamma ramverk med förklarande styrka
vilket gör att det kan gå att se gammal fakta på nya sätt.

Fallstudie/kombinerade strategier
Utmärkande drag hos fallstudier är:
• ett eller flera fall studerade i verklig kontext,
• kapacitet att förklara kausala länkar,
• vikten av teoriutveckling i forskningsdesignstadiet,
• tillit till flera olika källor av bevis och
• förmåga att generalisera till teori.
Olika sätt att tillämpa kombinerade strategier är
• tillämpning av två etapper,
• dominant – mindre dominant design,
• blandad metodologi.

2.2 Ansats, metodval och
forskningsdesign
Studien undersöker kvantitativa medel – mätbarhet och konkretisering av sociala
konsekvensanalyser – genom kvalitativa metoder. Sociala frågor är svårgreppbara
och för att ge en rättvis bild av arbetet med sådana krävs en fördjupad förståelse för
det undersökta fenomenet. Det är dessutom svårt att vid en studie som denna distansera sig helt från det som undersöks, varpå resultatet ligger mer åt det subjektiva
hållet av skalan presenterad i figur 2.1. Studien har däremot sin utgångspunkt i att
alla människor är olika men att vi ändå till viss grad följer samma mönster, och att
det därmed ligger en form av sanning i något som många skulle tycka lika om. En
intersubjektiv utgångspunkt och en abduktiv ansats tillämpas därför i denna studie.
Hypoteser är vanligt i abduktion men används inte i denna studie med orsak av att
det kan vara begränsande att enbart försöka falsifiera en hypotes snarare än leta
efter samband utanför den. Metoden som används för studien är den sistnämnda i
föregående avsnitt: fallstudie/kombinerade strategier. Kvalitativ forskningsmetod i
kombination med fallstudier används för att skapa en helhetsbild och besvara forskningsfrågorna.
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2.2.1 FORSKNINGSDESIGN OCH URVALSPROCESS
Studiens forskningsdesign har vuxit fram under processens gång, vilket är karaktäristiskt för en abduktiv ansats (Bennerstedt, 2015). Studien undersöker i huvudsak två
egenskaper hos sociala konsekvensanalyser: mätbarhet och skede i planprocessen och
hur dessa två egenskaper går att kombinera på olika sätt för att vara ett stöd i arbetet.
Sociala aspekter i ska kan hanteras på olika sätt, allt från som generella frågeställningar att ha i åtanke till mer konkreta och platsspecifika faktorer. Ska kan också
implementeras i olika skeden av planprocessen. De två egenskaperna kan illustreras
med hjälp av skalor, medvetet utan värden. Kombineras de två axlarna skapas ett fält
som kan användas för att beskriva studiens domän, se figur 2.4. Studien utgår från
en social konsekvensanalys utförd av Spacescape för området Södra Värtahamnen, både
analysen och området beskrivs närmare i kapitel fyra. I analysen har en, av företaget
egenutvecklad, modell implementerats där sociala konsekvenser av stadsutvecklingsförslaget görs mätbara. Analysen har också genomförts relativt sent i planprocessen
och kan därför placeras in i fältet likt figur 2.4 illustrerar.
mätbart

sent skede

tidigt skede

abstrakt

Ska: södra
värtahamnen

För att ge en så korrekt bild av mätbarhet i ska–processer som möjligt fordrades att
även de andra områdena av fältet i figur 2.4 studerades. Av litteraturstudien, som är
en av studiens tillämpade metodiker, framkom att Göteborgs Stad har den i dagsläget
mest utvecklade modellen för sociala konsekvensanalyser, men som istället bygger på
hantering av sociala frågor på en mer abstrakt nivå. Efter konsultation med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg beslutades därför att projektet Masthuggskajen och
arbetet med ska till området var ett bra projekt att studera. Vid undersökning av projektet tydliggjordes att arbetet med ska pågått under lång tid, men med tyngdpunkt
i de senare skedena av planprocessen, varpå projektet skulle kunna placeras mot det
nedre vänstra hörnet av fältet i figur 2.4. Under intervjuer till projekt Masthuggskajen framkom vidare att arbetet med ska i projektet för Frihamnen, också i Göteborg,
varit ett exempel på en väl genomarbetad ska i tidigt skede varpå studien kompletterades med en undersökning av även denna utifrån mätbarhet. Frihamnen skulle
då kunna placeras i det övre vänstra hörnet av fältet i figur 2.4. På dessa två andra
projekt har sedan Spacescapes mätbara modell applicerats. Appliceras mätbarhet på
Masthuggskajen hamnar det mot det nedre högra hörnet av fältet, och en jämförelse
med Södra Värtahamnen är därmed möjlig. Att komplettera studien med en översiktlig undersökning av Frihamnen gör att även den övre halvan av fältet inkluderas,
speciellt då den mer abstrakta ska som är framtagen studeras i jämförelse med om
mätbarhet appliceras.

Triangulering
En teknik som är speciellt användbar vid kvalitativa studier är triangulering vilken
härstammar från sjöfarten där man genom att relatera till tre olika punkter med stör-
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Figur 2.4: Studiens
domän och
fallstudiernas läge
däri.

re säkerhet kunde avgöra sin geografisk position (Larsson, 2005). I en empirisk studie kan tekniken tillämpas för att öka studiens trovärdighet. Groat och Wang (2013)
menar att arkitektur är ett område som kräver ett brett kunskapsfält, varpå multipla
undersökningssystem kan behövas. Resultatet i denna studie bygger därför på empiri
insamlad med hjälp av tre olika metodiker: dokumentanalys, intervjuer samt komparativ analys. Dessa vilar i sin tur på teori framtagen genom en litteraturstudie.

dokumentanalys

komparativ
analys

intervjuer

litteraturstudie

Litteraturstudie
En litteraturstudie har genomförts för att kartlägga forskningsområdet och befintlig
teori, vilken använts till att förankra studiens resultat och analys i. Teori har samlats
genom sökning i svenska bibliotek genom libris, Chalmers bibliotek genom Summon,
Göteborgs Universitet genom gunda, Google samt Google Scholar. Varianter och kombinationer, både på svenska och engelska, av sökord som social hållbarhet, social konsekvens, social konsekvensanalys, planeringsmetoder, sociala aspekter, åtgärd, stad,
stadsbyggnad och mätbarhet har använts för primärsökningar. Resultat av dessa har
i många fall lett till sekundärsökningar och upptäckt av teori utanför databaserna.
Relevant teori har antecknats och sedan formulerats i avsnitt som presenteras i kapitel tre av denna rapport.

Semistrukturerade intervjuer
För att svara på forskningsfrågorna i denna studie fordras en djupgående förståelse
för arbetsprocessen kring sociala konsekvensanalyser och då sociala frågor lätt kan bli
subjektiva krävs även en förståelse för inblandade personers resonemang och handlingsmönster. För en sådan situation är en kvalitativ studie är lämplig, och empirin till
studien samlas därför delvis in genom kvalitativa intervjuer (Trost, 1993).
Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär där frågorna och svarsalternativen inte är fasta, men för att säkerställa att frågeställningarna täcktes var frågorna heller inte helt öppna. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats för att
betrygga att insamlad data återges korrekt. Trost menar att inspelning av en intervju
har både för– och nackdelar. Det kan påverka den intervjuade eftersom vetskapen
om bandningen kan vara obekvämt och hämmande, men det gör å andra sidan att
anteckningar slipper föras vilket kan störa samtalet. I denna studies fall hölls längre
intervjuer och inspelning tillämpades för att förståelsen krävde fokus på samtalen
och för att den stora mängden information skulle kunna återges korrekt utgjorde
inspelningen ett stöd. Huvudfrågorna för intervjuerna går att hitta i bilaga 1,2 och 3.
Transkriberingarna sammanfattades därefter till egna anteckningar för att på ett mer
lätthanterligt sätt kunna användas till resultat och analys.
Med anledning av studiens karaktär består intervjuerna av en del retrospektiva
frågor. Denna form av frågor kan ibland brista i kvalitet då det oftare ger svar på hur
den intervjuade ser på situationen nu snarare än hur den faktiska situationen såg ut
eller utspelade sig (Trost, 1993). De retrospektiva frågorna i denna studie har dock

Figur 2.5: Studiens
tillämpande av
triangulering –
empiri insamlad
genom tre metodiker
där resultatet
går att finna i
överlappningen.
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varit mer faktabaserade, vilka inte påverkas i lika hög grad av personens upplevelse.
Viktigt att påpeka är också att intervjuer är en indirekt metodik där information samlas genom den intervjuades ord och har inte iakttagits direkt, vilket ger viss osäkerhet
i svaren (Ekholm & Fransson, 1992). Däremot möjliggör fria intervjuer att den intervjuades egna intryck och värderingar får komma fram (ibid.) vilket kan vara önskvärt
för vissa av frågeställningarna.

Dokumentanalys
En del av empirin till studien har insamlats genom analys av dokument tillhörande
de tre projekt som studerats i fallstudien. Dokument tillhörande projekten har gått att
finna på kommunens hemsida som samrådshandlingar eftersom sådant material ska
vara tillgängligt för alla att ta del av. De dokument som använts för datainsamling är:

För Södra Värtahamnen:
• Social konsekvensanalys av Södra Värtahamnen. Spacescape, 2016.
• Stad och hamn i samverkan – fördjupat program för Södra Värtahamnen. Samrådshandling januari 2012. Stockholms Stadsbyggnadskontor.

För Masthuggskajen:
• Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Masthuggskajen. Samrådshandling juni
2015. Göteborgs Stadsbyggnadskontor.
• Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Masthuggskajen Plankarta. Göteborgs
Stadsbyggnadskontor, 2015.
• Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Masthuggskajen. Illustrationsritning. Göteborgs Stadsbyggnadskontor, 2015.
• Masthuggskajen – förstudie handel och restaurang. WSP, 2014.
• Masthuggskajen Göteborg. Sammanställning av pågående gestaltningsarbete inför samråd
detaljplan. Kanozi Arkitekter/ÅF, 2015.
• Program för detaljplaner Norra Masthugget. Programrådshandling, juni 2010. Göteborgs Stadsbyggnadskontor.
• PM Trafikanalys enligt trafikstrategin. Detaljplan för Norra Masthugget. Trafikkontoret, Göteborg, 2015.
• Dialogprocess. Underlag för detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget. Slutrapport. White Arkitekter, 2014.

För Frihamnen:
• Social konsekvensanalys. Underlag till Planprogram för Frihamnen och delar av Ringön.
Älvstranden Utveckling AB, 2014.
• Program för Frihamnen och del av Ringön inom stadsdelarna Lundbyvassen och Tingstadsvassen i Göteborg. Samrådsredogörelse. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret
2014.
Den data som insamlats genom dokumentanalysen presenteras i kapitel fyra och
används som underlag för analys i kapitel fem.

Komparativ analys
Den komparativa analysen har utförts genom att de två modellerna för sociala konsekvensanalyser har ställts mot varandra i jämförande syfte. Modellen skaS som beskrivs mer i avsnitt 4.2 har applicerats på projekten där den sociala konsekvensanalysen genomförs med hjälp av Göteborgs Stads modell skaG. Detta för att undersöka
hur dess speciella karaktär, det mätbara och konkreta, fungerar på planerna och i
planprocessen.
skaS aspekter är mätbara och konkreta, och för de flesta mål och medel finns
rekommenderade mått. För att applicera modellen på planen för Masthuggskajen
har kartan för detaljplanen använts som bas i programmet Adobe Illustrator där storleken ändrats för att få skalan att överensstämma bättre med programmets mått. 100
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meter i plankartan motsvarade 100 millimeter i Illustrator för enkelhetens skull, men
förhållandet däremellan kan väljas efter eget tycke. Banor har därefter ritats ut med
pennverktyget för det som skulle mätas. Eftersom Illustrator inte kan mäta ytor på
enkelt sätt har, när till exempel parkernas storlek skulle mätas, banan sparats separat
i filformatet .dwg och därefter importerats i programmet SketchUp där ytor går
att se storlek på genom att klicka på den. Här är skalan som ställdes in i Illustrator
avgörande eftersom SketchUp–filen får samma skala, och därmed kommer att ange
ytan därefter. Eftersom 100 meter i planen motsvarade 100 millimeter i Illustrator
motsvarar 100 kvadratmillimeter i SketchUp 100 kvadratmeter i plankartan.
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3. Forsknings– och
områdesöversikt
I följande kapitel presenteras den forskning och teori som framkommit ur
genomförd litteraturstudie. Social hållbarhet är ett brett begrepp med olika innebörd för olika discipliner. I detta kapitel behandlas forskning kring
begreppet och dess svårighet att konkretiseras, vilket därefter fokuseras
kring stadsbyggnadspraktiken. Kapitlet avslutas med en sammanfattning
över den teori i vilken resultatet i kapitel fyra förankras.

3.1 Att definiera social
hållbarhet
Att en entydig definition av social hållbarhet inte existerar är en återkommande och
samstämmig mening i litteraturen och denna avsaknad leder i sin tur till att begreppet uppfattas som spretigt och svårkonkretiserat (se exempelvis Tahvilzadeh, 2015;
Olsson, 2012; Lundquist, 2009; Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015a). Tahvilzadeh menar att det finns tre anledningar till att begreppet är svårt att precisera
(2015). För det första ger det på grund av sin analytiska otydlighet olika definitioner i
olika discipliner genom varierande vetenskaplig angreppssätt. Vidare inbegriper social hållbarhet moraliska frågor och behovet av att bedöma vad som är “rätt” respektive “fel” gör begreppet normativt. Social hållbarhet är för det tredje ett politiskt begrepp som när det används i olika kontexter ges en bred variation av innebörd (ibid.).
Istället menas att social hållbarhet borde betraktas som ett orienterande begrepp
där innebörden bör förbli under ständig förhandling (Olsson, 2012; Tahvilzadeh,
2015). En definition av begreppet kräver en bestämd kontext men kommer alltså
inom kontexten även att behöva omformas över tid för att bibehålla sin aktualitet.

3.2 Sociala aspekter
Magis och Shinn (2009) menar att när social hållbarhet underordnas ekonomisk och
ekologisk missar man ofta aspekter som är viktiga för ett hållbart samhälle för människorna. Ur detta går att urskilja ett grundläggande element av social hållbarhet; att
människan är i fokus. Olsson (2012) menar att hållbarhet kan utvärderas från två
olika utgångspunkter: systemets förmåga att fungera bygger på hushållning av naturens
resurser. Vidare menar han att välfärd inte kan bygga på utnyttjande av andra för
att vara hållbart och därför är relationen mellan olika enheter den andra utgångspunkten.
Om detta utforskas från den sociala dimensionens perspektiv går det att relatera till
rättvisa som är en annan vanligt förekommande aspekt i litteraturen. Rättvisa handlar i högsta grad om relationer och kan då handla om social rättvisa (se Göteborgs Stad,
2011a; Magis & Shinn, 2009; Syssner, 2011; Dempsey et al., 2009; Mölndals Stad,
2014), generationsrättvisa (Göteborgs Stad, 2011a; Syssner, 2011) och rättvis fördelning av
resurser såsom inkomst och arbete (Dempsey et al., 2009; Mölndals Stad, 2014). Nära
kopplat till rättvisa återfinns jämlikhet (Mölndals Stad, 2014) som handlar om alla
människors lika värde. Demokrati, både gällande regering och civilsamhälle, och deltagande är aspekter som vidare benämns viktiga för social hållbarhet (Göteborgs Stad,
2011a; Engström et al., 2009; Dempsey et al., 2009; Magis & Shinn, 2009). Dempsey
et al. listar vidare flera aspekter som rör relationen mellan människor; socialt kapital,
nätverk, inkludering, interaktion och samhörighet. Samhörighet bidrar till identitetskänsla, vilket även kulturella traditioner har en nära koppling till. På individnivå återfinns aspekter
som välbefinnande, hälsa, säkerhet, trygghet, tillgång till boende, arbete och utbildning (Magis
& Shinn, 2009; Dempsey et al., 2009; Mölndals Stad, 2014). Olsson menar också
att flexibilitet är en väsentlig aspekt av social hållbarhet, och begreppet bör därmed
betraktas på liknande sätt som hållbarhet i stort: föränderligt och orienterande. I
litteraturen finns flera försök till att sammanfatta social hållbarhet i en lista med de
mest essentiella aspekterna. Vanclay (2002) visar emellertid att det råder en stor inkonsekvens mellan sådana listor, och även inom många av listorna. Listorna tenderar
dessutom att ta upp utfall av sociala förändringsprocesser som skulle kunna orsaka
konsekvenser snarare än faktiska sociala konsekvenser. En befolkningsökning är i sig
inte en konsekvens, utan är ett utfall av en förändringsprocess som kan leda till konsekvenser som bostadsbrist. Många sociala konsekvenser påpekas också saknas i listorna analyserade av Vanclay, mänskliga rättigheter lyfts till exempel som en saknad aspekt.
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3.3 Social hållbarhet i staden
Med 56 procent av världens befolkning bosatta i städer år 2014 har staden en uppenbar koppling till hållbar utveckling som sannolikt kommer att intensifieras då
andelen förväntas öka i framtiden, år 2050 beräknas siffran till 66 procent (United
Nations, 2014). Ökad urbanisering innebär både en expansion av städernas storlek
och tätare befolkning (Moström, 2013). I båda fallen har staden och stadsstrukturen
betydelse, och stadsbyggnadspraktiken har därmed ett ansvar att hantera situationen
för att möta de essentiella aspekterna för social hållbarhet nämnda i avsnitt 3.2.
Avsnitt 3.1 tar upp de många svårigheter som kan påträffas vid försök till definition av hållbarhetsbegrepp. Med utgångspunkten att social hållbarhet innebär
människan i fokus handlar social hållbarhet i stadsbyggnad om människan i förhållande till stadsform. Det är först och främst viktigt att poängtera att en relevant
definition av social hållbarhet inte behöver vara relevant ur stadsbyggnadsperspektiv,
och självklart vice versa (Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015a). Från vilket perspektiv social hållbarhet studeras påverkar begreppets innebörd, en anledning som
bidrar till den upplevda otydligheten hos begreppet.
I avsnittet ovan beskrevs problematiken i listor med sociala aspekter. För att ha
något förankra denna studies resultat av hur sociala aspekter hanteras används ändå
ett exempel på en lista. Dempsey et al. har tagit fram en lista med fokus på hållbarhet
i staden utifrån en litteraturöversikt, se tabell 3.1. Där delas aspekter in i icke–fysiska
och övervägande fysiska aspekter, och bland annat Becker (2015) har använt den som
grund.
Icke-fysiska
aspekter

Övervägande
fysiska aspekter

Utbildning
Social rättvisa: mellan och inom
generationer
Delaktighet och lokal demokrati
Hälsa, livskvalitet och välbefinnande
Social inkludering (och utrotning av
exkludering)
Socialt kapital
Samhälle
Säkerhet
Blandade upplåtelseformer
Rättvis fördelning av inkomst
Social ordning
Social sammanhållning (inom och mellan
olika grupper)
Sociala nätverk
Socialt samspel
Känsla av gemenskap och tillhörighet
Anställning
Stabil bostadsmarknad (kontra
omsättning)
Aktiva samhälleliga organisationer
Kulturella traditioner

Urbanitet
Attraktiva offentliga rum
Anständiga bostäder
Kvalitativ närmiljö
Tillgänglighet (t.ex. till service, faciliteter,
arbete, grönytor)
Hållbar urban design
Grannskap
Fotgängarvänliga områden

3.3.1 KOMPLEXITET OCH REPRESENTATIONER
Stadsbyggnad är en komplex praktik där den bästa lösningen för så många som möjligt
ständigt eftersträvas. Eftersom det handlar om människor, och eftersom människor
är olika, går det att påstå att en perfekt lösning inte finns. Av den anledningen menar
Göteborgs Stad att det är viktigt att inte generalisera och ta fram ”patentlösningar”
(Göteborgs Stad, 2011a). Av samma anledning kan det vara problematiskt att över-
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Tabell 3.1: Sociala
hållbarhetsfaktorer
(Dempsey et al.
2009, s. 291)

sätta ord till fysisk form (Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015b). För att tydliggöra och förstå komplexa förhållanden krävs förenklingar, men när förenklingar
görs är det ofrånkomligt att begrepp och teorier plattas ut (Salonen, 2011b). Legeby,
Berghauser Pont och Marcus menar dessutom att det är viktigt att förstå att det då
inte kommer att handla om verkligheten utan snarare om representationer av verkligheten. Det innebär i och med det en risk i att göra analyser och dra slutsatser från
gjorda förenklingar och det är svårt att uppnå samma komplexitet som verkligheten
innebär. Av samma anledning föreligger dessutom svårigheter i att översätta från andra språk (Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015b; Salonen, 2011a, Tahvilzadeh,
2015).
Förenklingar och representationer innebär också en risk i efterföljande steg – när
texten tolkas av läsaren och tolkningen konkretiseras (Tahvilzadeh, 2015). Mjuka
begrepp som hållbarhet, attraktivitet och mångfald återfinns i många dokument som
program och översiktsplaner (se bl.a. Vision Luleå 2050; Översiktsplan för Göteborg,
2009; Stockholms Vision 2040). Begreppen följer med i kedjan av dokument och
att precisera dem och deras innebörd krävs när orden ska översättas till stadsform,
kanske av en enskild planarkitekt i slutskedet. Det blir ett orättvist och stort ansvar
för en individ och ger ett godtyckligt och ibland ideologiskt färgat utfall, vilket Tahvilzadeh bekräftar: ”[u]tgångspunkten är att ingen politiker, expert eller samhällsgrupp
ensam har förmåga att greppa den komplexitet det innebär att lösa samtida städers
utmaningar”. Tolkningar går heller inte att få oberoende av personliga värderingar,
kompetens eller politiska åsikter (ibid.), och det kan därför finnas en poäng i att försöka konkretisera social hållbarhet i stadsbyggnad. Å andra sidan finns kritik mot att
göra sociala frågor allt för mätbara, se vidare i avsnitt 3.4.2.
3.3.2 HÅLLBARHETSKONFLIKTER
I stadsbyggnad menar Loit (2014) att konflikten mellan sociala och ekonomiska incitament är särskilt påfallande. I Göteborgs Stads dokument för sociala konsekvensanalyser poängteras att en socialt ohållbar miljö aldrig kan vara ekonomiskt eller ekologiskt hållbar (Göteborgs Stad, 2011a), ett starkt motiv till att prioritera den sociala
delen av hållbarhet. Det finns dock en stark koppling till ekonomisk hållbarhet när
man ser till stadsbyggnad. Det förekommer idag en viss konkurrens mellan städer,
bl.a. om resurser, arbetstillfällen och kapital, där ekonomisk tillväxt ständigt eftersträvas – ”[s]tadsförnyelse blir då ett tillväxtorienterat projekt (…)” (Tahvilzadeh, 2015,
s. 1). Det hävdas bland annat att en stad måste vara attraktiv för att vara hållbar i och
med att det är i användningen hållbarheten avgörs och att det därmed krävs en viss
grad av attraktivitet för att staden ska användas (Göteborgs Stad, 2011a). En attraktiv
stad har också goda förutsättningar för att också vara ekonomiskt hållbar (Mölndals
Stad, 2014). Attraktiva städer är dock något som Loit problematiserar i En stad i
världsklass – hur och för vem? eftersom attraktivitet har varierande innebörd beroende
på perspektiv. Målgruppen för offentlig planering av attraktiva platser är ofta välbärgade invånare medan marginaliserade och utsatta grupper i samhället åsidosätts
(Tahvilzadeh, 2015). Detta påstående stärks av vad Rune Elofsson påstod under ett
seminarium tillhörande seminarieserien Mellanrum i Göteborg: ”[o]m en stad inte är
attraktiv kommer den att överges av dem som har valfrihet och resurser” (Caldenby,
2013, s. 110). Vad som är attraktivt är subjektivt, men valfriheten som följer med till
exempel resurser kan ha ytterst konkreta effekter i bostadspriser och hyresköer – ett
exempel på intersubjektivitet när individers åsikter sammanfaller och gör det möjligt
att generalisera.
Handel och konsumtion är ett exempel på en aspekt som lockar människor till
städer, men som utesluter ekonomiskt resurssvaga grupper i samhället. Boende är en
annan vanligt förekommande konflikt i frågan om social hållbarhet mot ekonomisk
tillväxt. Då offentliga bolag sällan utför själva byggandet menar Tahvilzadeh (2015)
att marknaden har en maktposition i innehållet av det byggda och det går då att ifrå-
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gasätta i hur hög grad det byggda blir till för alla.
Hållbar utveckling bygger på ett systemtänk, inte minst i relationen mellan hållbarhetsbenen där alla tre måste tas hänsyn till för att kunna uppnå en hållbar utveckling. På samma sätt är det nödvändigt med ett systemtänk i stadsbyggnad (Salonen, 2011; Boverket, 2010). Det är viktigt att förstå relationen mellan olika stadsrum
och att inte avgränsa sig till lokala egenskaper (Legeby, Berghauser Pont & Marcus,
2015b). Hur avgränsningen för analyser görs blir därmed avgörande för en korrekt
bild av situationen, men det är också en av de svårare avvägningarna att göra och
benämns därför avgränsningsproblem (Legeby et al., 2015).
Genom ett mer holistiskt synsätt går det också att använda generalisering till sin
fördel. Att ta ett steg från det lokala gör att mönster är lättare att urskilja, och erfarenheter och utfall utanför det aktuella planområdet kan tas tillvara på.
3.3.3 KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER
Enligt Nationalencyklopedin definieras en konsekvens som “(logiskt) oundviklig följd
(av viss handling) som måste beaktas på grund av sin betydelse” (2016a). Ser man
istället till definitionen av stadsbyggnad lyder den: “kunskapen att ordna och gestalta
helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse” (2016b). Det kan
handla om nybyggnation eller utveckling av befintliga platser, men att ordna och
gestalta är handlingen som skapar följder, vare sig positiva eller negativa. Följdernas
karaktär och skala beror på handlingen och för att avgöra betydelsen behöver följderna
kartläggas och analyseras. Hur stor betydelse följden får beror sedan på en mängd
olika faktorer. Om en följd är positiv eller negativ är dessutom subjektivt, men stadsbyggnad behöver ändå sträva efter att hitta den bästa möjliga lösningen för så många
som möjligt. Kopplat till intersubjektivitet kan en ansats vara att vi som människor
trots individuella olikheter har relativt lika behov och krav på stadsformen, och att
det då går att närma sig generaliserade åtgärder där orsakssambandet till dess följder
är positiva för de flesta. Det är denna process som verktyget social konsekvensanalys
söker att lyfta och tydliggöra, se avsnitt 3.4. för närmare beskrivning av verktyget.
Tahvilzadeh (2015, s. 64) skriver att “[s]ociala erfarenheter tenderar dock att definieras i termer av problem i beskrivningar av tillstånd” och att problem är något
som önskas undanröjas. Vanclay (2001) påvisar på samma tendens i listorna som
beskrivits mer i avs 3.3 – att negativa konsekvenser behandlas i större utsträckning
än positiva. Å andra sidan beskrivs att utsatta grupper i samhället drabbas hårdare av
negativa konsekvenser (ibid.) varför det kan finnas en viss betydelse av att säkerställa
att de negativa konsekvenserna mildras i första hand.
Önskan att undanröja problem kan också bli avstampet till en stadsbyggnadsförändring där åtgärder vidtas för att eliminera eller mildra problemet. Det går naturligtvis även att se på det från andra hållet – att man genom stadsbyggnadsåtgärder
kan skapa positiva sociala konsekvenser. Det är i just detta steg det verkar finnas ett
kunskapsglapp i stadsbyggnadspraktiken gällande hur man konkret ska jobba med
social hållbarhet (se Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015a; Lundquist, 2009).
Vilken konsekvens beror på vilken åtgärd? Och viken åtgärd kan tillämpas för att
angripa vilket problem? Det kan också vara problematiskt att avgöra skillnaden mellan förändring skapad genom stadsbyggnad och förändringsprocesser i samhället i
stort. Det är svårt att med säkerhet koppla orsak till konsekvens och vice versa i sociala frågor, att förstå orsakssamband vilket även Tahvilzadeh (2015) påpekar. Å ena
sidan menar Legeby, Berghauser Pont och Marcus att det inte går att utgå från att
en social fråga är en renodlad stadsbyggnadsfråga, och att stadsbyggnad kanske inte
ens är bästa medlet för att uppnå önskad effekt i frågan (Legeby, Berghauser Pont &
Marcus, 2011b). Å andra sidan är det enkelt att skylla ifrån sig på förändringsprocesser och hävda att de ligger utom räckhåll för stadsbyggnadspraktiken att hantera,
medan man med fysisk stadsform faktiskt kan påverka i högre grad än vad man kan
tro (Minoura, 2016).
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I litteraturen påpekas att mål och medel lätt blandas ihop i planer och program (se
Legeby et al., 2015; Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015a). Borén och Koch
exemplifierar problemet; ”[p]oängen med shopping är inte sin egen utan ligger i
sekundära effekter som folkvimmel” (2009, s. 25). Folkvimmel är här ur ett stadsmiljöperspektiv målet och utbud medlet, ett samband som kan verka simpelt men som
trots det alltså ofta blandas ihop. Det reflekterar gapet som finns i kunskapen om
vilka stadsbyggnadsåtgärder som ger vilka effekter för social hållbarhet. Ett hjälpmedel i denna problematik kan vara verktyget social konsekvensanalys som beskrivs
närmare i följande avsnitt.

3.4 Sociala
konsekvensanalyser
Becker beskriver sociala konsekvensanalyser som ”[t]he quest for least–regret strategies” (1997, s. 1), ett uttryck som är svårt att ge en rättvis översättning till på svenska,
men som förklarar den grundläggande intentionen med sociala konsekvensanalyser
på ett bra sätt – att trassla ut komplexiteten för att hitta en lösning som är så bra
som möjligt för så många som möjligt. Larsen (2009) menar att hållbarhet i grund
och botten handlar om de val människor gör och dess konsekvenser. I stadsbyggnad
handlar det om val där konsekvenserna påverkar många människor, varför det är av
stor vikt att förstå konsekvenser, och där nyckeln kanske främst ligger i att förstå dess
orsaker.
Becker (1997) definierar konsekvensanalys som processen med att identifiera
framtida konsekvenser av en aktuell händelse. Vidare definierar han sociala konsekvensanalyser, som kan förkortas som ska, som konsekvenserna för den mänskliga
befolkningen av någon handling som förändrar sättet människor lever, arbetar, leker,
hur de relaterar till varandra, tillgodoser sina behov eller generellt är en del av samhället (ibid.).
Den sociala konsekvensanalysen är ett verktyg för att identifiera och sortera sociala aspekter (Göteborgs Stad, 2011a; Esteves, Franks & Vanclay, 2012). Verktyget
ska (i internationell litteratur benämnt sia – Social Impact Assessment) uppkom under 1970–talet som en gren för sociala aspekter i dess släkting för ekologiska konsekvensanalyser: eia, Environmental Impact Assessment (ibid.) I Sverige är dock
verktyget relativt nytt (Caldenby, 2013). Att social hållbarhet ofta underordnas de
andra hållbarhetsbenen, eller åtminstone har gjorts genom historien, som nämnt
i kapitel 1, speglas alltså även här. eia kallas vanligtvis för mkb i Sverige; miljökonsekvensbeskrivning. mkb är lagstadgade vilket gör att de får en mycket större roll i
planeringsprocessen än vad sociala konsekvensanalyser får, ett förhållande som nu
tycks vara under förändring (Tahvilzadeh, 2015; Caldenby, 2013). Göteborgs Stad
har exempelvis fastslagit att implementera sociala konsekvensanalyser i all planering
(Caldenby, 2013; Nilsson & Iversen, 2015) och där finns en brett utbredd kompetens
om ska (Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015c). Becker liknar ska vid en form
av simulering, vilket rentav kan vara en användbar utgångspunkt eftersom det då
är tydligare att det handlar om representationer av verkligheten, snarare än absolut
sanning, vilket påpekades i avsnitt 3.3.1.
En uppfattning om vad som är god praktik för ska menar Esteves, Franks och
Vanclay (2012) finns i forskningen. Där sammanfattas att god praktik: är deltagande; är stödjande för berörda människor och myndigheter; ökar förståelsen för förändring och kapaciteten att svara mot förändringar; försöker undvika och mildra
negativa konsekvenser respektive förstärka positiva och lägger vikt vid att stärka utsatta människor. Det globala nätverket International Association of Impact Assessment, iaia,
fungerar som en kunskapsbas för ämnet och där går bland annat att finna dokument
för god praxis rörande ska. Konsekvensanalyser är ett verktyg inte enbart kopplat till
stadsbyggnad och hjälpdokument finns i kunskapsbasen även för andra ämnesområ-
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den som hälsa, klimatförändringar, biologisk mångfald etc.
Det går inte att med sociala konsekvensanalyser avgöra rätt och fel utan verktygets främsta styrkor är att det hjälper att lyfta sociala frågor i stadsbyggnad och möjliggör att se dessa problem från olika perspektiv (Sairinen & Kumpulainen, 2006).
En samstämmighet förekommer i litteraturen om att ska bör finnas med under hela
planprocessen, kanske speciellt i tidiga skeden (Göteborgs Stad, 2011a; Loit 2014;
Nilsson & Iversen, 2015). Becker (1997) menar då att det bör ses som en iterativ
process. Ska kan också utgöra en bra beslutsunderlag på stabilare grunder, både för
politiken (Göteborgs Stad, 2015) och för val mellan olika förslag (Nilsson & Iversen,
2015).
Tidsbrist pekas ut som ett problem när det handlar om att implementera ska i
planprocessen (Tahvilzadeh, 2015). En kontrast kan ses till mkb som jämförelsevis
måste utföras på grund av sin juridiska skyldighet, och tidsbrist gör då att sociala
aspekter ibland behöver åsidosättas. Esteves, Franks och Vanclay (2012) menar också
att det finns svagheter i metoden för ska som bristande nivå av reliabilitet, validitet,
robusthet och signifikans. Ogenomskinliga processer där detaljer om metoder, källor
och antaganden saknas gör resultatet mindre verifierbart. Det finns också kritik mot
att ska kan bli missvisande om planen inte genomförs i sin helhet (Nilsson & Iversen, 2015). Att göra analysen i etapper eller delar kan vara en lösning (ibid.), men
man återkommer då till svårigheten i att avgränsa, se avsnitt 3.3.2. Vid arbete med
ska är det därtill viktigt att förstå att det kan finnas mer än en orsak till en specifik
konsekvens (Sairinen & Kumpulainen, 2006). Relevant vid konsekvensanalyser är
också den så kallade dominoteorin som menar att en specifik handling kan leda till en
serie konsekvenser (Becker, 1997), vilket kan kallas indirekta effekter (Trivector Traffic,
2015). Förståelse av orsakssamband blir därmed avgörande. Att avgöra om en identifierad konsekvens är en orsak av en specifik handling eller en reaktion av en annan
konsekvens kan därför kräva uppföljning. Kedjereaktionen kan ta olika lång tid vilket
är ett skäl till att göra uppföljningar under längre tid. Dessutom är det viktigt att
uppmärksamma att aspekter hänger samman och att inte studera dem separat, vilket
är vanligt förekommande (Salonen, 2011b). Denna typ av konsekvenser som uppstår
genom samverkan mellan flera olika aspekter kallas kumulativa effekter (Trivector Traffic, 2015, s. 29). Återigen – ett systemtänk är nödvändigt att tillämpa vid arbete med
sociala frågor i stadsbyggnad.
3.4.1 SOCIALA KONSEKVENSANALYSER I SVERIGE
Sociala konsekvensanalyser är i Sverige ett relativt nytt verktyg (Caldenby, 2013). Det
finns därmed få rutiner för hur de arbetas med eller hur de över huvud taget ser ut.
De ser olika ut i olika delar av Sverige och implementeringen av verktyget är bredast
i Göteborg, och andra städer har använt modellen, som beskrivs närmare i avsnitt
4.5, som inspiration för egna arbeten (Nilsson och Iversen, 2015).
Stockholms Stad håller på att utveckla arbetet sociala konsekvensanalyser, och
en modell som föreslås av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm är sva – en analysmodell för social värdeskapande. Det ska då vara en proaktiv analysmodell som
implementeras genom hela planprocessen istället för att enbart konsekvensbeskriva
färdiga planförslag (Dahlin, 2016).
I Malmö tillsattes Malmökommissionen för att ta fram åtgärder för att minska
skillnader i hälsa bland invånare. En av de framtagna åtgärderna var: ”inför sociala
konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör fysiska investeringar”
(Malmö Stad, 2013, s. 73). Skb – sociala konsekvensbedömningar – är verktyget som
används och har Göteborgs Stads matris som utgångspunkt.
Dialoger ser ut att vara vanligt att använda sig av när ska utförs och tillåts ofta
utgöra en stor del av analysen, men det finns problem i att förlita sig helt på sådana.
Det handlar då dels om problem i att avgränsa; hur många är ett signifikant antal
att involvera (Becker, 1997)? Vilka ska involveras? Becker menar då att det kan fö-
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rekomma situationer där det inte är lämpligt att involvera specifika grupper. Vidare
beskrivs hur dialogprocesser kan ses som ett demokratiskt verktyg, men i slutändan är
det den representativa demokratin som avgör avgränsningen för deltagandet. Det är
dessutom viktigt att göra skillnad på, och att besluta om huruvida dialogen ska vara
konsulterande eller deltagande, två olika angreppssätt Becker menar avgör hur stort
inflytande de involverade får. De kan ibland också vara svårt att involvera människor
av anledningarna att intresse saknas och att det i aktuellt skede inte går att veta
vilka som kommer att bo i området när det är färdigställt (Magnusson, 2015). Den
sistnämnda anledningen kan vara riskabel eftersom ett systemtänk är nödvändigt i
stadsplanering, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.3.2. Att det skulle vara omöjligt att
involvera specifika boende blir då ett svepskäl som missgynnar systemtänk. Dialoger
tenderar också att ge ett subjektivt resultat som är farligt att basera en ska helt på
(Tahvilzadeh, 2015). Olika människor har olika värderingar och ser därmed olika
aspekter som sociala problem (Becker, 1997). Men om man av den anledningen inte
involverar människor kan viktiga åsikter gås miste om. Speciellt ur ett intersubjektivt
perspektiv då involverande av människor, trots att just de personerna kanske inte
kommer att bo i området senare, kan ge synpunkter och värderingar som till relativt
hög grad kan beskriva den generella människans uppfattning. Olsson (2012) poängterar också att dialoger skapar ett ansvarstagande och identitetskänsla hos människor
som kan vara viktigt att beakta. Dialoger kan i den bemärkelsen också göra planprocessen smidigare i och med att känslan av delaktighet gör det lättare att få med sig
människor snarare än emot sig.
Människor tenderar också att kunna vara rädda för risker som i verkligheten är
osannolika (ibid.). Sairinen och Kumpulainen (2006) påpekar att en stark dialog inte
på något sätt säkerställer att sociala konsekvenser undviks. Däremot är dialoger användbara för att samla data (ibid.) men många menar att metoden behöver utvecklas
för att bli mer tillförlitlig som källa (se exempelvis Legeby et al., 2015), men det gäller
å andra sidan ska som verktyg i allmänhet enligt Esteves, Franks och Vanclay (2012).
3.4.2 KONKRETISERING
Dagens stadsbyggnadsretorik ser mycket annorlunda ut mot den under mitten av
1900–talet. Klassicismen ersattes under 30–talet med modernismen vilken nådde
sin höjdpunkt under 50– och 60–talet. Modernismen karaktäriseras av funktionsseparering och rationalisering och har i efterhand präglats av stor kritik (Rosenhall,
2009). Flera av modernismens produkter är idag områden med segregationsproblem
och ses vanligtvis som goda exempel på hur stadsbyggnad inte borde gå till. Rosenhall menar att det idag är postmodernismens teoribildning som dominerar, och som
en motreaktion motsätter sig modernismens förhållningssätt. Medan modernismen
idoliserade vetenskap och empiri ser man idag snarare fokus på de kvalitativa värdena – attraktionskraft, integration och hållbarhet. Situationen i städer idag påminner mycket om tiden innan miljonprogrammen, och att det ska byggas 700 000 nya
bostäder till år 2025 gör parallellen ännu tydligare (Barthel et al., 2016). Barthel et
al. menar att detta bör ses som en möjlighet att bygga städer där frågor kring integration, tillväxt och hållbarhet hanteras. I och med att miljonprogrammen har blivit
en form av skräckexempel kan det finnas en risk att man idag gör tvärtemot på alla
plan, istället för att lära sig av misstag och ta tillvara på kunskap. Det finns nämligen
idag kritik mot att göra sociala frågor allt för mätbara. Rune Elofsson, arkitekt på
stadsbyggnadskontoret Göteborg, uttryckte det som att:
”[s]ystemen, lagarna, bestämmelserna och förkärleken för det mätbara,
inget av detta ger stöd åt hållbar utveckling och mänskliga behov. Det
mesta av mänskligt beteende är inte mätbart” (Caldenby, 2013, s. 110).
Olsson (2012) menar också att det är i just det omätbara som poängen med hållbarhetsbegreppet ligger – att det ska vara orienterande, riktningsvisande och att idévärl-
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den knuten till begreppet ska bibehållas.
Men vad man då återkommer till är problematiken i att konkretisera ”mjuka”
målbilder, vilket behöver ske någon gång under planprocessen när dessa ska översättas till stadsform. Även Rosenhall belyser glappet mellan visionsdokument och
konkret planarbete. Han menar att värderingsförändringen i stadsbyggnadsteorin
gör det svårare för planerare att uppfylla kraven eftersom det råder en förvirring i hur
teorin ska omsättas i praktiken. Han exemplifierar med ”blandstaden” – en målbild
som lätt glider undan och som sällan blir till verklighet i nyproduktion trots att det
finns en kunskap om funktionsuppdelningens sociala problem. Det är enklare att värdera aspekter som går att mäta och dessa tenderar därmed att få mer utrymme. Det
är enkelt att mäta aspekter som parkeringstal i en plan varför det görs kontinuerligt,
men det är då viktigt att säkerställa att det inte görs på bekostnad av sociala värden
som är svårare att mäta. Samma sak gäller i balansen mellan ekonomiska och sociala
mål där utrymmet för socialt innovativa lösningar ofta är litet (ibid.).
Vad många verkar vara överens om är att när sociala värden skalas ned till en form
av checklista riskeras frågan att bli allt för simpel (se t.ex. Vanclay, 2002). Checklistor
kan i värsta fall ersätta förståelsen för komplexa sammanhang om användaren helt
förlitar sig på checklistan som ett expertutlåtande (ibid.). En checklista skulle då kunna hämma kreativt och kritiskt tänkande. Däremot beskriver Legeby et al. (2015) till
exempel hur det är lätt att fastna i antaganden och att det i många fall är svårt att
spåra dessa till forskning. Det menas då att det finns en risk att antaganden sprids
och blir normativa regler av sig själva och att de byggs vidare på i olika dokument.
Det kan därmed finnas en mening i att ha något konkret att luta sig mot. Checklistor,
menar Vanclay (2002), kan fungera i den meningen att de kan öka medvetenheten
om den breda mängden av sociala aspekter vilket också kan öka transparensen genom att synliggöra vilka antaganden som gjorts.
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Citylab
En organisation som arbetar med certifiering av bland annat stadsbyggnadsprojekt
genom mätbarhet är Swedish Green Building Council genom programmet Citylab.
För att få en certifiering behöver ett stadsutvecklingsprojekt delta i programmet
där även andra stadsutvecklingsprojekt ingår. I programmet formulerar varje stadsutvecklingsprojekt sina egna mål utifrån Citylabs 17 uppsatta mål vilka syftar till att
uppnå tio effekter (sgbc, 2016b).
Mål

Rumsliga och integrerade Bebyggelse:
Kulturvärden
stadskvaliteter
Funktioner
Människor

Tillgänglighet och närhet Transporter
IKT – informations- och kommunikationsteknologi
till funktioner
Platser
Skolmiljöer

Anpassad luft-, ljus- och
ljudmiljö

Luft
Ljus
Ljud

Mångfunktionella grönytor Grönytor
Klimatanpassning
och klimatanpassning
Materialflöden
Produkter
Vatten
Energi

Effekter
God hälsa och välbefinnande
Jämlikhet och social sammanhållning
Delaktighet och inflytande
Trygg livsmiljö
Goda försörjningsvillkor
Attraktivt stadsliv
Resurshushållning
Ingen negativ klimatpåverkan
Ingen negativ miljöpåverkan
Resiliens och flexibilitet

Tabell 3.2: Citylabs
mål och effekter
(sgbc, 2016b).

Eftersom sgbc arbetar med hållbarhet i begreppets breda bemärkelse – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – är inte alla mål kopplade direkt till social hållbarhet. Alla mål har naturligtvis relevans för det sociala lagret av hållbarhet eftersom
alla delar måste samverka för att en hållbar utveckling ska nås. Listan avgränsad till
mål direkt kopplade till social hållbarhet finns sammanfattad i bilaga 4. Till punkterna redovisas dessutom av sgbc konkreta indikatorer som rekommenderas redovisas
för att erhålla Citylab–certifiering. Det är inte fasta indikatorer eftersom att stadsutvecklingsprojekten kan se olika ut och de måste utgå från dess egna mål, satta utefter
Citylabs (sgbc, 2016b). Masthuggskajen är ett av 12 stadsutvecklingsprojekt som deltar i en första pilotomgång (sgbc, 2016c) och målet är att området ska vara certifierat
hösten 2017 (Masthuggskajen, 2016).

LEED:
The leed Green Building Rating System är ett annat system för hållbarhetsbedömningar
som är utvecklat i usa genom u.s. Green building Council (sgbc, 2016a). Det går att
applicera på projekt från enskild byggnad till hela stadsdelar. Systemet är uppbyggt
kring fyra nivåer – certifierad, silver, guld och platina – och indikatorer till dessa.
Innovativa lösningar eftersträvas varför valet av strategi för att uppnå nivåerna är
öppet. Utfallet mäts i fem nyckelområden som, översatt från engelska, är: energi och
atmosfär; vatten; avfall; transport respektive mänsklig upplevelse (usgbc, 2014). leed
går att applicera på flera typer av projekt: byggnadsdesign och konstruktion; inredningsdesign och konstruktion; drift och underhåll; bostadsområde samt bostad. Vad
som krävs för varierar med projekttyp och olika hög poäng erhålls beroende på hur
väl projektet uppfyller aspekterna i leed. Valet av betygssystem är alltså avgörande,
där en rekommendation är att om ett betygssystem passar för mindre än 40 procent
av projektets bta är systemet inte lämpligt, medan om det överstiger 60 procent är
systemet lämpligt. Hamnar projektet i intervallet 40–60 procent måste projektgruppen avgöra och fatta beslut om vilket av systemen som bör väljas (usgbc, 2016a).
En beskrivning av leed för utveckling av bostadsområden, det som kallas för leed
Neighbourhood Development, finns att läsa i sin helhet på usgbc:s hemsida (usgbc, 2016b).
Checklistan framtagen för bostadsområden (usgbc, 2016c) finns i bilaga 5.

3.5 Sammanfattning av
områdesöversikt
Social hållbarhet är svårkonkretiserat. Begreppet kan se olika ut från olika perspektiv
och det kan vara normativt och subjektivt. Den stora mängden listor som sammanfattar sociala aspekter pekar åt samma inkonsekventa håll. Otydligheten i begreppet
social hållbarhet har visat sig både betraktas som positiv och negativ. Negativ i den
bemärkelse att det gör arbetet svårgreppbart, svårkonkretiserat och normativt. Att
det saknar definition och tillåts omformas menas å andra sidan vara positivt då aktualiteten behålls. Ur det perspektivet bör begreppet istället användas orienterande.
Det blir dock en fråga om ansvar i slutändan eftersom det, hur tydligt eller otydligt
det än är, vid någon tidpunkt ska översättas i fysisk stadsform.
Det går att urskilja två läger när det handlar om att definiera, standardisera och
mäta social hållbarhet i stadsbyggnad. På ena sidan finns åsikter om att social hållbarhet inte borde konkretiseras eftersom just att det är ett föränderligt begrepp är
dess styrka. På andra sidan menas att begreppet i och med sin otydlighet blir svårt att
arbeta med, vilket vi måste göra för att bygga socialt hållbara städer. Förkärleken för
det mätbara som Elofsson menar i Mellanrum (Caldenby, 2013) finns idag är kanske
en motreaktion till postmodernismens avståndstagande från det mätbara. Det går då
att ifrågasätta om det finns grunder för postmodernismens distansering från mätbarhet mer än en ideologi som kontrasterar mot modernismen. Det behöver inte heller
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handla om ett helt dikotomiskt problem, utan borde kanske snarare ses på som en
gråskala där fördelarna med båda tankesätten är användbara. Personer är olika som
individer men som människor har vi liknande behov.
Arbete med social hållbarhet bör ha människan i fokus, och samma utgångspunkt
gäller även socialt hållbar stadsbyggnad. Det bör också utgå från alla människor, som
trots att det låter självklart har visat sig inte alltid beaktas. Sociala konsekvensanalyser
fungerar som ett verktyg för att lyfta annars svårhanterade frågor, och är ett arbetssätt som är relativt nytt i Sverige. Avgränsningen för arbetet blir avgörande för hur
väl en ska stämmer med verkligheten. Samtidigt är ett systemtänk viktigt där även
det som finns utanför avgränsningen behöver beaktas eftersom relationen mellan
stadsrum är nödvändigt för att bygga socialt hållbara städer.
Huruvida sociala konsekvensanalyser kan ha stöd av konkretisering och mätbarhet kommer därför att studeras i denna studie. Går det att utveckla sociala konsekvensanalysers funktion som stöd i planprocessen genom att konkretisera sociala
aspekter? I vilka skeden och hur stor möjlighet har ska då att påverka en plan?
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4. Fallstudie:
resultat
För att knyta an denna studie till verkligheten och praktiskt arbete
med sociala konsekvensanalyser har tre fallstudier genomförts där sociala konsekvensanalyser använts: Södra Värtahamnen, Stockholm;
Masthuggskajen, Göteborg samt Frihamnen, Göteborg. Fallstudierna undersöker modellerna som använts för analys, hur sociala aspekter hanteras samt hur planprocessen kring analyserna fungerar.

4.1 Planprocessen
Den svenska planprocessen baseras på pbl, plan– och bygglagen, och är en kedja av
steg mellan idé och inflyttning. Stockholms stad arbetar enligt en planprocess som
illustreras i figur 4.1 nedan.
plan

beslut

planarbete
förstudie

detaljplan

idé

programarbete

program
+ dialog & samråd

samråd
förslag

justera
förslag

ev
överklagan

granska
förslag

Figur 4.1:
Planprocessen i
Stockholms Stad.
Omarbetad från
Stockholms Stad,
(2016a).
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Stadsbyggnads– och exploateringsprocessen beskrivs i normalfall innehålla stegen
presenterade i figur 4.2 nedan, där de olika stegen i sin tur ansvaras för av olika aktörer (Stockholms Stad, 2012b). För ett miljöprofilområde, som Norra Djurgårdsstaden är,
innebär processen dessutom att markanvisningen grundas på ett handlingsprogram
som underlag, och handlingsprogrammet finns även med som bilaga i exploateringsavtalet (ibid.).
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inflyttning

Markanvisningsansökan
Gemensam förhandsbedömning
Utredningsbeslut: Exploateringsnämnden och kommunfullmäktige
Markanvisning, inriktningsbeslut och planbeställning: Exploateringsnämnden
och kommunfullmäktige
Planbesked
Start–PM: Stadsbyggnadskontoret
Program och programsamråd
Ställningstagande I: Stadsbyggnadskontoret
Planeringsfas och plansamråd
Ställningstagande II: Stadsbyggnadskontoret
Granskning
Avtal med staden: Exploateringsnämnden
Genomförandebeslut: Exploateringsnämnden
Planförslaget antas: Stadsbyggnadskontoret och kommunfullmäktige
Detaljprojektering
Fastighetsbildning: Kommunala lantmäterimyndigheten
Bygglov: Stadsbyggnadskontoret
Tekniskt samråd: Stadsbyggnadskontoret
Genomförande: Stadsbyggnadskontoret, exploateringsnämnden och
kommunfullmäktige
Slutbesked: Stadsbyggnadskontoret
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Figur 4.2:
Stadsbyggnads- och
exploateringsprocessen.
Omarbetad från
Stockholms Stad,
(2012b)

4.2 Spacescapes modell skaS
Studien har sin utgångspunkt i en konsekvensanalys för området Södra Värtahamnen i
Stockholm, utförd av konsultföretaget Spacescape. Planområdet beskrivs mer ingående i avsnitt 4.3 Först behandlas analysmodellens uppbyggnad och funktion, och
därefter planprocessen kring den sociala konsekvensanalysen. Därefter följer en områdesbeskrivning och efter det behandlas den sociala konsekvensanalys som utförts
för Södra Värtahamnen.
4.2.1 ANALYSMODELL: SKAS
Analysmodellen som använts för Södra Värtahamnen är uppbyggd som en värderos,
se figur 4.3 och är utvecklad av Spacescape. Den togs fram i samband med uppdraget men modellen är tänkt att kunna användas för andra projekt i framtiden också
(Spacescape, 2016).
Figur 4.3:
Analysmodellen
skaS framtagen
av Spacescape
(2016) för Södra
Värtahamnen.
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Kärnan består av fyra målteman för en socialt hållbar stad: tillgänglig stadsmiljö, levande
offentliga platser, tillgång till samhällsservice samt blandad bebyggelse. I den yttre, kulörta, cirkeln finns de medel som påverkar den sociala hållbarheten i staden och som bidrar
till att uppnå målen i kärnan. Till medlen finns mått att tillämpa, där antalet mått
varierar med medlen. Det påpekas att modellen inte ska ses som ett facit till social
hållbarhet, utan att olika stadsområden kan göra att rekommendationer och måltal
behöver varieras. Modellen är inte heller orörlig utan utvecklas om ny kunskap kommer in. Som inspiration för modellen har bland annat Göteborgs Stads modell för
sociala konsekvensanalyser, skaG, använts (Spacescape, 2016).

Vissa av indikatorerna kan enligt den framtagna rapporten till uppdraget (Spacescape, 2016) vara svårare att kompromissa om än andra. Modellen och dess delar är
dock framtagna med stadsbyggnadsforskning som bas, från kärna till måltal. Utöver
det har tidigare arbete och workshops med sakkunniga använts som underlag. De
aspekter av social hållbarhet som visat sig speciellt svåra att uttrycka i mål och medel
hanteras som värdeord som bör genomsyra alla delar av analysen; deltagande, identitet,
gemenskap, historia, trygghet samt jämlikhet (ibid.).

4.3 Södra Värtahamnen
Området Södra Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, se
figur 4.4 för position i staden, som just nu befinner sig i en stadsutvecklingsprocess.
Utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv kan området sägas bestå av tre delar: Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan (Stockholms Stad, 2012b). Historiskt sett har området präglats av hamnverksamhet och har haft en central roll i Stockholms och regionens försörjning. Dagens hamnverksamhet är dock koncentrerad till Värtapiren,
Frihamnen och Loudden (ibid.) med bland annat färjor till Finland. Området Södra
Värtahamnen beskrivs idag främst bestå av parkeringsytor i väntan på ny utveckling
då tidigare verksamhet avvecklats. Planeringen av Norra Djurgårdsstaden påbörjades redan under 2001 med ett program kopplat till den då gällande översiktsplanen
(Stockholms Stad, 2012a), men sedan dess har förutsättningarna förändras varför en
aktualisering av programmet behövdes (Stockholms Stad, 2012b). Ett nytt fördjupat
planprogram togs fram 2012: Stad och hamn i samverkan – fördjupat program för Södra Värtahamnen (Stockholms Stad, 2012b) Trots ett fördjupat planprogram menas att en del
avvägningar inte går att göra på programnivå, utan behöver fastslås efterhand med
detaljplan (ibid.).
Området planeras nu för att omvandlas från hamnområde till blandstad med
verksamheter, bostäder och service. 2009 beslutades att Norra Djurgårdsstaden ska
bli ett av fyra miljöprofilområden tillsammans med Hammarby Sjöstad, Järva och Lövholmen–Liljeholmen (Stockholms Stad, 2013). Det innebär enligt det fördjupade programmet att Norra Djurgårdsstaden bland annat ska vara en funktionsblandad
stadsdel med varierade typologier och upplåtelseformer, hög arkitektonisk kvalitet
och levande stadsrum som är tillgängligt för alla. Utbyggnaden av delområdet Södra
Värtahamnen förväntas pågå till år 2023 och beräknas då kunna inhysa 1 000 bostäder och ca 20 000 nya arbetsplatser. (Stockholms Stad, 2012b).
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Figur 4.4: Södra
Värtahamnens
geografiska läge i
Stockholm.
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4.3.1 PLANPROCESSEN: SÖDRA VÄRTAHAMNEN
Efter det fördjupade programmet som togs fram 2012 har man arbetat fram en strukturplan för planområdet tillsammans med arkitekter, landskapsarkitekter och trafikplanerare (Ackelman, 2016). Planen ska ut på samråd under en period mellan december 2016 och början av februari 2017. Den sociala konsekvensanalysen är utförd
under halvåret innan samrådet, och ungefär samtidigt som arbetet med den pågick
hölls en markanvisningstävling och omkring hälften av bostäderna i planområdet är
genom den nu markanvisade. Något arbete specifikt kring de sociala konsekvenserna
har inte gjorts tidigare i projektet (ibid.). Litteraturen i kapitel tre poängterade samstämmigt att sociala konsekvensanalyser bör finnas med genom hela planprocessen,
speciellt i tidiga skeden (Göteborgs Stad, 2011a; Loit 2014; Nilsson & Iversen, 2015),
men i projektet kring Södra Värtahamnen har enbart en social konsekvensanalys utförts på planen när den var färdig för samråd, skaS. Arbetet som pågår i Stockholm,
utvecklingen av ett nytt verktyg kallat sva, har möjlighet att förbättra detta då verktyget ska fungera proaktivt – se till att sociala konsekvensanalyser av planer genomförs
även i tidiga skeden snarare än enbart för mer eller mindre färdiga planförslag.
På grund av komplexiteten och storleken av planprojektet – Södra Värtahamnen
blir en helt ny stadsdel – beslutades att anlita en konsult för att utföra skaS, ett uppdrag som efter en uppdragsbeskrivning och anbudsförfarande tilldelades Spacescape
(Ackelman, 2016). Ackelman menar att i mindre projekt brukar Stadsbyggnadskontoret själva hantera de sociala frågorna och att erfarenheter och kunskap från tidigare arbeten då är tillräckligt som grund för att kunna dra slutsatser om en plans sociala
konsekvenser. I detta projekt har Stadsbyggnadskontoret varit delvis delaktiga i arbetet med skaS, främst i form av att ta fram riktning och ramar för uppdraget, medan
Spacescape ansvarat för analysarbetet. Utvecklingen av modellen sva har möjlighet
att göra att sociala konsekvensanalyser hanteras mer inom Stadsbyggnadskontoret.
Resultatet av skaS vävs nu in i en samrådshandling till planbeskrivningen (Ackelman, 2016). Under tiden planen är ute för samråd kommer en intern workshop inom
Stadsbyggnadskontoret att hållas där slutsatser och rekommendationer som framkom
i skaS studeras närmare och tas tillvara för eventuella förändringar i planen. Detta
tillsammans med eventuella synpunkter inkomna under samrådet används sedan för
att förbättra planförslaget.
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Att skaS färdigställts lagom till samrådet anser Ackelman (2016) är lämpligt tidsmässigt eftersom man då kan samla in slutsatser från skaS tillsammans med inkomna
synpunkter från samrådet för att göra eventuella förändringar i planen innan den
går ut för granskning. Ackelman menar att olika delar har olika stort utrymme för
förändring. Aspekter som ligger utanför planområdet eller som är av mer politiskt
karaktär, till exempel som hyressättning, går inte att i lika hög grad påverka igenom
detaljplanen. SkaS och samrådssynpunkter har till viss del utrymme för att påverka
planförslaget. En del frågor hade kunnat lyftas tidigare menar Ackelman samtidigt
som vissa frågor behöver arbetas med längre fram. I ett senare skede kan mer detaljerade delar bearbetas, som hur utformningen av offentliga platser kan stärka rekreationsvärden (ibid.).

tidigt skede

sent skede
SKA för
detaljplan
inför samråd

4.4 Social konsekvensanalys:
Södra Värtahamnen
På uppdrag av Exploateringskontoret i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i
Stockholm har Spacescape under våren till hösten 2016 utfört en social konsekvensanalys för det planerade delområdet Södra Värtahamnen. De kriterier som analysen
grundar sig i är bidra till att skapa en jämlik stad samt planera för ett väl fungerande vardagsliv,
vilka kommer från ”Program för hållbar stadsutveckling – Norra Djurgårdsstaden
visar vägen mot en hållbar framtid” (Spacescape, 2016).
4.4.1 GENOMFÖRANDE: SKAS
Den sociala konsekvensanalysen av Södra Värtahamnen är genomförd med analysmodellen skaS. Hela skaS presenteras i en rapport (Spacescape, 2016) vilken även
fungerar som en del av en samrådshandling rörande konsekvenser för planområdet
(Stockholms Stad, 2016b).
I rapporten presenteras alla medel från skaS i tur och ordning. Först görs en genomgång av bakgrunden till medlet och den forskning det baseras på presenteras.
Därefter definieras medlet; till exempel vad som definieras som en ”stor lekplats”,
vilket efterföljs av ett måltal kopplat till medlet: till exempel max 500 meter rekommenderat avstånd till en stor lekplats, vilket gäller från varje fastighet i området
(Spacescape, 2016). Detta appliceras sedan på analysområdet och en slutsats dras
av huruvida målet uppfylls eller ej, samt hur pass bra. De faktorer som är svåra att
mäta, som trygghet och jämlikhet som nämnts ovan, påminns om med hjälp av en
illustration i form av ett öga vid varje avsnitt för att säkerställa att de inkluderas. Till
det beskrivs hur dessa faktorer kan hanteras i planförslaget för aktuellt avsnitt. Till
exempel kan inaktiva fasader och lummiga parker under kvälls– och nattetid upplevas otryggt (Spacescape, 2016).
I och med att skaS delar tas upp var för sig, forskning presenteras och hur planförslaget ligger till i förhållande till målen, medlen och måltalen redovisas blir processen mycket överblickbar. I litteraturen lyftes att ska–processer ofta har bristande genomskinlighet i genomförande och metod vilket påverkar verifierbarheten (Esteves,
Franks & Vanclay, 2012). I och med skaS metod är den sociala konsekvensanalysen
för Södra Värtahamnen tvärtom mycket genomskinlig i och med att genomförandet

Figur 4.5: Sociala
konsekvensanalyser
för Södra
Värtahamnen i
planprocessen.
Ingen ska har utförts
tidigare i projektet.
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presenteras så pass noggrant att en social konsekvensanalys med
går att genomföra med enbart rapporten som vägledning.

skaS

uppbyggnad

4.4.2 METOD: SKAS
Arbetsprocessen för skaS inleddes med en workshop där involverade tjänstepersoner, sakkunniga, byggherrar, referenspersoner, närboende och aktörer verksamma
på platsen medverkade (Spacescape, 2016). Det fanns ingen social nulägesanalys för
planområdet att basera den sociala konsekvensanalysen på, och då området idag inte
har några bostäder har ingen dialog med boende förts. Workshops med olika aktörer
har därför syftat till att täcka luckan i lokalkännedom. Den inledande workshopen,
genomförd i juni 2016, användes som grund för att formulera och definiera medel och
mått till modellen. Förslaget presenterades av Stadsbyggnadskontoret för workshopens deltagare, och dessutom hölls två inledande miniföreläsningar med tema barns
plats i staden samt social hållbarhet och integration. Därefter hölls diskussioner i grupper
om fem till åtta personer där varje grupp tilldelades ett perspektiv: staden som växtplats
(barn – och ungdomsperspektiv), allas stadsrum (seniorers och funktionsvariationers
perspektiv), dela stad (den integrerade stadsdelens offentliga rum) samt allas trygghet
(fokus på demografi, socioekonomi, etnicitet). Under ungefär en timme diskuterades
ett antal frågor och anteckningar från diskussionerna dokumenterades.
Den inledande workshopen efterföljdes av utveckling av modellen och analys, och,
därefter hölls ytterligare en workshop där syftet var att presentera resultat av analysen, relatera dessa till riktlinjer och måltal från forskning. Deltagarna i workshopen
fick där utifrån skaS värdera planens måluppfyllelse för de olika sociala aspekterna
vilket användes för att sammanställa ett resultat av skaS, planens måluppfyllelse, som
presenteras i avsnittet nedan (Spacescape, 2016).
Tendensen som påträffades i litteraturen att bygga ska runt dialoger (se exempelvis Legeby et al., 2015) återfinns delvis i skaS. Dialoger i form av workshops har
använts för att samla information från olika referenspersoners perspektiv och för frågor rörande lokalkännedom. Däremellan har fristående analyser utförts vilka resulterat i skaS framtagande. SkaS har i sin tur fungerat som grund för ytterligare dialog
där måluppfyllelse värderades utifrån modellen. Dialogen ska dock ha återspeglat
de slutsatser som framkom av analysarbetet som presenteras i rapporten (Minoura,
2016) vilket verifierar skaS innehåll och hantering av sociala frågor.
4.4.3 RESULTAT: SKAS
Värderingen av måluppfyllelse, som fungerar som analysens resultat, sammanfattas
slutligen i ett diagram som följer skaS aspekter, se figur 4.6, där varje medel ges ett
betyg för hur väl planområdet uppfyller målen. Det ger en bild av balansen mellan
de sociala aspekterna i planområdet och därmed en uppfattning om vad som kan
behövas beaktas speciellt i det fortsatta arbetet (Spacescape, 2016).
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Figur 4.6:
Måluppfyllelse av
sociala aspekter för
Södra Värtahamnen
framtagen genom
skaS (Spacescape,
2016).
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Att till exempel gårdsstorlekarna är för små i planförslaget visste man på Stadsbyggnadskontoret innan, och resultatet av skaS gav konkret bevis för detta, och det är
något som behövs arbetas mer med (Ackelman, 2016). Eftersom gårdarna är tänkta
att samnyttjas med förskolor är detta extra väsentligt.
4.4.4 UPPFÖLJNING: SKAS
På Stockholms Stadsbyggnadskontor pågår ett arbete med hur man ska arbeta med
sociala konsekvensanalyser. Ska:n för Södra Värtahamnen, skaS, blir en del av det
parallella arbetet hos Stadsbyggnadskontoret med att stärka ska–processen. Kunskap
i form av slutsatser och erfarenheter från projekt arbetar man med att sprida inom
planavdelningen (Ackelman, 2016), men mer detaljerat hur kunskapen sprids framkom inte.
Kring hur uppföljningen av sociala konsekvensanalyser ska ske finns inget bestämt
utan man avvaktar till efter samrådet. Efter samrådet och den interna workshopen
behöver man ta ställning till om en fördjupning kan krävas. Uppföljning även i senare
skeden – efter att planen är antagen eller till och med genomförd – finns inga rutiner
för och det har man inte arbetat med i andra projekt heller. En enklare form av uppföljning har utförts i andra projekt där de boende tillfrågas om trivsel, hur de ser på
sin stadsdel, servicetillgång och liknande (Ackelman, 2016).

4.5 Göteborgs Stads modell
skaG
Då sociala konsekvensanalyser är relativt nytt i Sverige återfinns huvudsakligen exempel från storstäderna. I Göteborg arbetas mycket med sociala konsekvensanalyser
i stadsplaneringen, och även om städerna tar fram och utformar egna verktyg är
många influerade av Göteborgs modell (Trivector Traffic, 2015; Spacescape 2016).
Ungefär 400 personer har hittills utbildats i användningen av processverktyget inom
Göteborgs Stad (Legeby et al., 2015).
4.5.1 ANALYSMODELL: SKAG
Som nämnt ovan är arbetet med sociala konsekvensanalyser i Göteborg utbrett och
välanvänt. Man har dessutom höga mål – att implementera verktyget på alla detaljplaner (Nilsson & Iversen, 2015). Man har utvecklat en modell kallad ska – social konsekvensanalys – vilken här benämns skaG. Modellen består egentligen av
flera delar: skaG, bka (barnkonsekvensanalys) samt kunskapsmatrisen. Verktyget är
gränsöverskridande och är alltså inte associerat till enbart stadsbyggnadspraktiken
(Orrego Briceño, 2016) vilket speglar organisationen iaia:s breda utbud av sociala
konsekvensanalyser för olika verksamheter. SkaG ingår som en inriktning i budgeten i
Göteborgs Stad och det finns därmed förväntningar på att alla berörda förvaltningar
ska arbeta med verktyget. Många förvaltningars arbete går dessutom hand i hand
med stadsbyggnadskontorets arbete även om det är Stadsbyggnadskontoret som ritar de faktiska planerna (Petersson, 2016). Budgeteringen för skaG kan ha möjlighet
att minska konkurrensen med ekonomiska incitament som lyftes i litteraturen (Loit,
2014), och där det visade sig vanligt att ekonomiska frågor prioriterades framför sociala. Verktygets syfte är att lyfta sociala frågor på ett systematiskt sätt. På så sätt kan
mål och åtgärder definieras, en åtgärdsplan sättas, konsekvensbeskrivningar göras
och ansvar fördelas (Orrego Briceño, 2016).
SkaG och bka är uppbyggda som matriser, figur 4.7 visar matrisen för skaG, där
fyra kategorier av sociala aspekter analyseras på fem geografiska analysnivåer (Göteborgs Stad, 2011a). Nedan beskrivs de fyra kategorierna för skaG eftersom det är
den delen av verktyget ligger som fokus i denna studie. Matriserna för skaG och bka
är i stort sett desamma, men Göteborgs Stad (2016) menar att:
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”[t]ill dess att barnperspektivet och barns eget perspektiv blir en självklar del av arbetet med social hållbarhet behöver ska och bka redovisas
separat. När barn och unga bara är en delmängd tenderar vi att glömma bort dem.”

social aspekt
Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet

analysnivå

Vid arbete med bka används istället grundaspekterna sammanhållen stad; samspel, lek och
lärande; vardagsliv; identitet samt hälsa och säkerhet.
BYGGNAD & PLATS

NÄRMILJÖ

STADSDEL

vad som sker precis utanför dörren

STAD

REGION

vad som sker på gatan/
kvarteret utanför och kring…

vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

vad som sker i hela staden eller
påverkar andra områden…

vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

Figur 4.7: Matrisen
för analys i
Göteborgs Stads
modell skaG
(Göteborgs Stad,
2011a).

Sammanhållen stad
Sammanhållen stad handlar om samband och kopplingar, och att undvika barriärer
och segregation. Det menas att förståelse för andra människor gällande demografi,
socioekonomi och etnicitet möjliggörs när människors vardagsliv korsas och chanser
till socialt utbyte skapas. Detta beskrivs också gälla funktioner – när funktioner i staden blandas har människor möjlighet att skapa kontakter och relationer. Vidare beskrivs att planerare kan bidra till att skapa en sammanhållen stad genom exempelvis
blandade upplåtelseformer och hustyper (Göteborgs Stad, 2011a).

Samspel
Möten mellan människor beskrivs som viktigt för att skapa en känsla av delaktighet,
vilket stadsformen kan bidra till eller förhindra. Delaktigheten är vidare kopplat till
integration, och spelar en stor roll för det demokratiska samhället. Det beskrivs finnas
ett stort intresse för mötesplatser av den anledningen, både i planering och politik.
Gemensam Neutral Arena, gna, är platser där människor kan vistas tillsammans
och där det går att välja själv i hur hög grad man vill vara aktiv eller passiv. Det
beskrivs att man som planerare kan förstärka detta genom att arbeta med tydlig
utformning av vad som är offentligt, halvoffentligt, halvprivat eller privat. Närvaro
av andra människor beskrivs påverka trygghet, varför överblickbarhet i stadsrum är
viktigt (Göteborgs Stad, 2011a).

Vardagsliv
Stadsplaneringen kan bidra till att skapa förutsättningar för ett praktiskt vardagsliv.
Det menas att attraktivitet i hög grad är kopplat till användande och att stadsstrukturen därmed bör främja vardagsaktiviteter som att handla, resa till skola/arbete, motionera och liknande. Faktorer som demografi och socioekonomisk situation påverkar människors behov och ett varierat utbud är därmed viktigt, samt att alla behov
prioriteras lika. I planeringen menas att förslag bör analyseras utefter i hur hög grad
nödvändiga och önskvärda funktioner går att nå med hjälp av olika transportmedel
som gång, cykel och kollektivtrafik i vardagen (Göteborgs Stad, 2011a).

Identitet
Identitet är den kanske mest abstrakta av de fyra aspekterna, och beskrivs handla
mer om det speciella än det generella. Som planerare går det att skapa stadsform
med egen karaktär men människors tolkning och uppfattning av en plats identitet
är personlig även om den ofta kan växa fram i samspel med andra människor. Dessutom har människor utifrån uppfattningar om platser även om de inte fysiskt varit
där, och här spelar medier och myndigheter roll. En negativ effekt kan skapas när ett
område till exempel benämns som utsatt. Identitet är starkt kopplat till trivsel. Som
planerare är det därför viktigt att försöka åsidosätta egna uppfattningar och istället ta
hjälp av inifrånperspektivet. Dialog menas därför vara speciellt viktig för denna del
av en social konsekvensanalys (Göteborgs Stad, 2011a).
4.5.2 METOD: SKAG
De olika cellerna som bildas i matrisen ska genomgå en arbetsprocess bestående av
tre steg: inventering, åtgärder och konsekvenser (Göteborgs Stad, 2016b). Under inventeringen undersöks hur det aktuella området fungerar idag utifrån ett socialt perspektiv
där sociala kvaliteter och behov kartläggs. I arbetet med inventering föreslås aktiviteter som gåturer, workshops, space syntax–analyser och intervjuer som verktyg för
att inhämta kunskap om sociala aspekter (Göteborgs Stad, 2016a). Det poängteras
att dialoger med medborgare är viktigt och att staden alltid finns närvarande även
om konsulter anlitas i processen. Stadsdelarna har dessutom ett invånaransvar som
utmynnar i att dialoger hålls kontinuerligt för att utreda vad stadsdelen behöver jobba för och detta samlas i så kallade lokala kunskapsbaser (Petersson, 2016). Dessa
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kan användas som underlag till inventeringen i ska–arbetet. I litteraturen lyftes dock
kritik mot tillförlitligheten i dialoger, och att dialogprocesser kräver utveckling för
att kunna användas som tillförlitlig källa, varför det kan vara riskabelt att basera en
analys på helt. Utbildning i hur dialogprocesser genomförs finns dock inom staden,
och Petersson menar att det egentligen är ett yrke i sig att hålla i dialoger. Det finns
därför även dialogledare att få stöd av vid behov.
I följande steg, åtgärder, identifieras de åtgärder som behövs för att stärka/förverkliga de sociala aspekterna som identifierades under inventeringen. Det som
framkommit i inventering och möten/dialoger används sedan för att formulera mål
vilka används för att vidare ta fram skissförslag. Kunskapen från inventeringen används för att motivera planförslag och åtgärder. I hur hög grad förslag och åtgärder
har anknytning till forskning redovisas ej, vilket är betydande i och med att det i
litteraturen påpekades att det finns ett kunskapsglapp i hur man med stadsbyggnadsåtgärder kan påverka sociala aspekter (se Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015a;
Lundquist, 2009) och huruvida orsakssamband har bevisad verklighetsanknytning
eller är antaganden (Legeby et al., 2015).
Förslaget analyseras sedan utifrån matrisen för att identifiera konsekvenser, och
även möjligheter. Konsekvenserna ska redovisas i planbeskrivningen, men om det
räcker för att minska den brist på genomskinlighet i ska–processer som lyftes i litteraturstudien går att ifrågasätta. Det beskrivs även att om en ska kommer in senare i
processen, som när ett förslag redan finns, behöver gruppen som utvärderar vara så
bred som möjligt. Därefter bör förslaget revideras efter vad som framkommit under
analysarbetet. Efter det görs återkoppling, vilken innebär att hur synpunkter tagits
tillvara på redovisas till de som varit delaktiga i processen, både internt inom staden
och medborgare. Väckta frågor förs vidare till ansvariga och berörda, men hur detta
följs upp beskrivs inte mer detaljerat.
Matrisen, figur 4.7, används för att lyfta sociala frågor, bland annat föreslås följande frågor diskuteras (Göteborgs Stad, 2016a):
• Vad vet vi om platsen redan idag?
• Vilka kunskapsunderlag som statistik, sociotopkartor, utredningar, redan utförda dialoger osv finns redan?
• Vilka kunskapsluckor finns?
• Vilka frågor vill vi ha svar på? Vem kan ge oss svaren?
• Vilka aktiviteter kan vi använda oss av för att vi ska få svar på dessa frågor
och få fördjupad kunskap om platsen?
• Ska allmänheten bjudas in, i så fall vilka?
• Hur få in barnperspektiv och barns perspektiv?
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4.5.3 STÖD I PROCESSEN: SKAG
Det är projektledaren för projektet som avgör hur arbetet med skaG utformas (Petersson, 2016). Det finns dock flera källor att använda som stöd i arbetet. Göteborgs Stad
tog 2011 fram två beskrivningar av verktygen, ett för ska G– ”social konsekvensanalys
– människor i fokus 1.0” (Göteborgs Stad, 2011a) – och ett för bka – ”barnkonsekvensanalys – barn och unga i fokus 1.0” (Göteborgs Stad, 2011b). Beskrivningarna
är en källa till information om verktyget. Enligt Petersson (2016) används dokumenten med beskrivningar av personer som jobbar med skaG främst vid tid eller möjlighet att fördjupa sig och är alltså inte manual för skaG.
Ytterligare en källa är kunskapsmatrisen vilken är en form av databas där erfarenheter och exempel arkiveras, och som kan användas till inspiration och kunskap
i ska–arbeten. Tyngdpunkten för kunskapsmatrisen är att dela nyttiga erfarenheter
från projekt, och är alltså inte enbart en samling lyckade projekt (Petersson, 2016).
Kunskapsmatrisen har tidigare funnits på en egen hemsida, socialhallbarhet.se, men
håller av policyskäl nu på att flyttas så att den ligger under Göteborgs Stads hemsida. Att ha den på en separat sida medförde problem i form av ansvarsfördelning av
uppdatering och drift av sidan. Den ska dock fortfarande gå att nå för alla, inte bara
anställda vid kommunen (ibid.).
Det främsta stödet i arbetet med skaG ligger dock i kontaktpersoner (Petersson,
2016). Eftersom verktyget utvecklats av medarbetare inom kommunen finns kunskap
utspridd inom flera verksamheter i kommunen. Det är då främst från dessa personer
stöd i arbetet inhämtas.
4.5.4 RESULTAT: SKAG
Då skaG hanterar frågor på en relativt abstrakt nivå ger analysen också ett resultat
som är mer abstrakt än konkret. För att avgöra hur bra planen är utifrån sociala
frågor jämförs den med styrdokument. Det är dock ett tidskrävande och svårt arbete
eftersom målsättningar inte alltid är koordinerade mellan olika styrdokument. Dokumenten kan också vara olika gamla och därmed ha olika aktualitetsgrad. Några
indikatorer för hur socialt hållbar ett planförslag är används inte. Hur resultatet tas
tillvara på och används i uppföljning är dessutom i behov av att systematiseras och
tydliggöras. Under 2015 gjordes en utvärdering av verktyget varpå det visade sig att
planer byggdes även om analysen visar på negativa sociala konsekvenser (Petersson,
2016).
4.5.5 UPPFÖLJNING: SKAG
Uppföljning av skaG är i dagsläget varierande. Ofta avslutas arbetet när planen vinner laga kraft, men det händer mycket även i genomförandeskedet som borde inkluderas i processen (Petersson, 2016). Ett behov av uppföljning har gjort att olika
arbetssätt vuxit fram i olika delar av stadens förvaltningar. Trafikkontoret har till
exempel tagit fram ett genomförandeavtal som behandlar viktiga aspekter som behöver beaktas i genomförandet, och detta skrivs sedan under för att säkerställa att så
sker. Ibland upptäcks målkonflikter som behöver behandlas i ett senare skede, varpå
frågorna överlämnas från Stadsbyggnadskontoret till berörda parter. Något systematiskt och stadenövergripande sätt för att ta tillvara på resultatet av arbetet finns inte
(Petersson, 2016).
Intresse av långsiktig uppföljning, även efter planens genomförande, visade sig
under intervjuerna finnas, men ett högt tryck på byggsektorn bland annat på grund
av att mycket bostäder ska produceras i dagsläget gör att det inte anses möjligt. Det
finns inte tillräckligt med resurser att avsätta till arbete med uppföljning för att det
ska finnas möjlighet att implementera inom en nära framtid utan är ett framtida
mål (Petersson, 2016). Det reflekterar den tidsbrist som litteraturstudien uppmärksammade som ett problem i implementeringen av ska i planprocessen (Tahvilzadeh,
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2015). Uppföljning lyftes även som en metod för att förstå förändringsprocesser i
förhållande till sociala konsekvensanalyser vilket gör att uppföljning kan bidra till att
fylla kunskapsglappet mellan vilka åtgärder som ger vilka effekter.
4.5.6 UTVECKLING: SKAG
SkaG är ett levande verktyg och utvecklas hela tiden parallellt med användning (Petersson, 2016). Det finns en utvecklingsgrupp för verktyget som består av representanter från de flesta förvaltningar inom staden: Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,
Fastighetskontoret, stadsdelarna och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling
AB. Arbetet där har lett till en gemensam planeringsprocess som kallas gem–processen, mellan Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret med syfte
att skapa en samsyn på stadsplaneringen (ibid.). På så sätt kan planprocessen breddas
till ett mer holistiskt perspektiv. I litteraturen påpekades också att social hållbarhet
kan ha olika definitioner i olika discipliner, och därmed är det pågående införandet
av skaG i gem–processen speciellt viktigt för samverkan mellan stadens förvaltningar.
Analysdelen av verktyget skaG behöver stärkas enligt Petersson (2016), något som
även lyftes för sociala konsekvensanalyser i allmänhet i litteraturstudien (Esteves,
Franks & Vanclay, 2012). Verktygen är dialogverktyg, men ansvaret för själva analysen ligger på handläggarna och projektgruppen (ibid.).
I utvecklingsgruppen finns en mindre grupp som arbetar med utbildningar inom
skaG. Alla nyanställda i staden ska kunna gå utbildningen som inte är obligatorisk
utan efter behov (Petersson, 2016).
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4.5.7 SKAG I PLANPROCESSEN
Hur skaG (och även bka) bör implementeras i planprocessen har tidigare illustrerats
med hjälp av en så kallad processpil, se figur 4.8. Stegen i processpilen finns beskrivna i en rutin framtagen som vägledning i arbetet (Göteborgs Stad, 2016a), från avstämning utifrån det aktuella planområdet till återkoppling. Processpilen utvecklades
med inspiration från andra länder, bland annat Finland, där man kom fram till att
sociala konsekvensanalyser bör implementeras i ett tidigt skede i planprocessen (Petersson, 2016). Man har nu dock kommit fram till att det bör ske mycket tidigare än
så, varför processpilen i figur 4.8 inte längre är helt aktuell utan behöver förflyttas till
tidigare i planprocessen. En ny håller på att utvecklas och beslut om att införa den
ligger inom en snar framtid. Man hoppas att den nya rutinen innebär att skaG implementeras tillräckligt tidigt i processen, men det går inte att säga förrän det testats och
utvärderats. Det är i samband med att gem–processen implementeras som även den
nya gem–pilen ska införas (ibid.).

SKA OCH BKA I PLANPROCESSEN
AVSTÄMNING

FÖRMÖTE

STARTMÖTE

SKA/BKA-MÖTE

Stäm av ungefärlig
ambitionsnivå.

Kalla SDF till förmötet.

Belys sociala frågor och
barnperspektiv på
startmötet.

Vad vet vi?
Tid- och resursplanera.
Vilken kunskap saknas?
Vilka personer och
aktiviteter kan ge oss
svaren?

KONSEKVENSER

Förslag tas fram som
verkar för att nå målen.

Stödjer förslaget en
utveckling mot en
barnvänligare och mer
socialt hållbar stad?
Lyft målkonflikter.

REVIDERING
Gör eventuella
revideringar.

GRANSKNING

ÅTGÄRDER

Vilka förutsättningar
ska eftersträvas
för socialt liv och en
bra miljö för barn?

SAMRÅD

MÅLFORMULERING

ARBETSBESKRIVNING

INVENTERING
Samla in kunskap
med hjälp av valda
aktiviteter.

ÅTERKOPPLING
Återkoppla till de som
varit delaktiga.

SkaG bör helst vara med så tidigt som i produktionsplanen där det avgörs vilka projekt som ska prioriteras inom staden, alltså på en nivå som är övergripande och inte
projektspecifik (Petersson, 2016). Det möjliggör att skaG budgeteras för vilket ger
skaG större utrymme att påverka planen, och samtidigt ger sociala aspekter mer prioritet. Många sociala frågor tas beslut om tidigt och om då skaG kommer in i ett senare

Figur 4.8: Processpil
för hur skaG (och
bka) tidigare har
implementerats
i planprocessen
(Göteborgs Stad,
2016a).

skede kan till exempel marken redan blivit markanvisad och valmöjligheterna är då
mindre. En översiktlig bedömning i tidigt skede menas därför vara viktig (ibid.).
SkaG brukar göras i flera steg i planprocessen, och snarare användas som ett verktyg som följer planen i dess utformning än som ett beslutsunderlag för olika planalternativ (Petersson, 2016). I tidiga skeden används skaG för att ta fram målformuleringar,
till exempel när ett planförslag ännu inte finns framtaget. Planen konsekvensbedöms
sedan inför samråd och jämförs med nollalternativ – om gällande planer för området
fortsätter gälla. I vissa fall konsekvensbedöms även scenarion där olika etapper av
ett projekt genomförs (ibid.). Det kan motverka att en skaG blir missvisande om inte
planen genomförs i sin helhet, vilket litteraturstudien visade att det finns kritik mot
(Nilsson & Iversen, 2015).

4.6 Social konsekvensanalys:
Masthuggskajen
Planområdet Masthuggskajen ligger i stadsdelen Masthugget i centrala Göteborg
och är en del av den framtida Älvstaden som nu går igenom en stor stadsomvandling. Likt Södra Värtahamnen har planområdet använts för båtbryggeri, hamnverksamhet och verkstäder (Göteborgs Stad, 2010). Områdets hamnhistoria sträcker sig
tillbaka till 1600–talet och har successivt utvecklats och används till färjetrafik, idag
huvudsakligen i form av Danmarksterminalen med färjor till Danmark samt båtskyttel
som en del av kollektivtrafiken. Dessa färjeverksamheter gör dock att tillgången till
vattnet skärs av på grund av säkerhetsklassningar (ibid.).
Området präglas också av flertalet kultur–, förenings– och nöjeslivsverksamheter
som teater, Folkets hus med biograf, secondhand–försäljning och en omdiskuterad
loppmarknad (Göteborgs Stad, 2015b). Ungefär 1 000 bostäder beräknas innefattas
i området som planeras byggas i form av blandstadsmiljö och som har potential att
bidra till att knyta samman staden. Området har alltså likheter med Södra Värtahamnen i bland annat storlek, centralitet och komplexitet.
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4.6.1 METOD: SKAM
För hela centrala Älvstadenområdet, vilket planområdet tillhör, utfördes 2011 en

38

Figur 4.9: Fallstudieområdet
Masthuggskajens
läge i Göteborg.

omfattande dialogprocess där totalt 2 800 personer deltog (Göteborgs Stad, 2015a).
Arbetet med social konsekvensanalys för området Masthuggskajen har enligt processledaren för arbetet från Göteborgs Stads sida (Orrego Briceño, 2016), följt projektet sedan tidigt – både i planprogramarbetet och i arbetet med detaljplanen fram
till samråd. En social konsekvensanalys utfördes inför samrådet, skaM, och det är den
som studeras i denna studie.
Den omfattande dialogprocessen för Älvstadenområdet har använts till grund,
och skaM som utförts för området innan samråd var av inventerande karaktär (Orrego Briceño, 2016). Den har utförts med detaljplaneförslaget som underlag och dialoger och workshops har använts i genomförandet. Efter samrådet uppges det blivit
mer tydligt och konkret vad som krävde mer fokusering – planen behövde stärkas
ur ett barnperspektiv – och därför påbörjades en fördjupad barnkonsekvensanalys
(ibid.). För fördjupningen har matrisen, se figur 4.7, använts och på sätt och vis behandlar den fördjupade bka:n även mer generella sociala aspekter men där barn i
staden får mer utrymme. Bka:n är ännu inte färdigställd (ibid.).
Detaljplanen för Masthuggskajen står i dagsläget inför granskning vilket innebär
att planprocessen närmar sig slutskedet, se figur 4.1 för planprocessens skeden. Eftersom planen innehöll flera knäckfrågor som krävde utredning sker granskningen
senare än planerat (Orrego Briceño, 2016).
4.6.2 SKAM I PLANPROCESSEN
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Sociala frågor har behandlats i olika skeden av planprocessen kring området Masthuggskajen. Det dialogarbete som utfördes under 2011 var visserligen för hela Älvstadenområdet men då planområdet ingår där har dialogarbetet använts som grund
för vidare arbete med de sociala frågorna. I samband med planprogramarbetet hölls
dialoger i form av samråd, och en workshop ur kulturperspektivet hölls. Vidare hölls
en dialogprocess bestående av fem workshops för området kring Andra Långgatan
som visserligen ligger precis utanför planområdet men som ändå har en nära koppling. Djupintervjuer har förts kring loppmarknaden Kommersens verksamhet som en
form av dialogprocess och kompletterande dialoger har slutligen förts med tjänstemän, verksamma och företrädare samt invånare i form av workshops (Göteborgs
Stad, 2014a). Dialogprocesserna har genomförts under 2011–2014.
Genomförda dialogprocesser är inte renodlade sociala konsekvensanalyser utan
har snarare fungerat som underlag och kunskapskälla. Den sociala konsekvensanalysen som studeras i denna fallstudie är den första som utförts och är utförd precis
innan samråd som en del av samrådshandlingarna. Den fördjupade bka:n som följde skaM utförs mellan samråd och granskning. Om inga överklagningar inkommer
under granskning blir planen antagen och efter det görs inga förändringar i planen.

tidigt skede

Figur 4.10: Den
sent skede studerade
sociala
SKA för
detaljplan
inför samråd

Fördjupad
BKA

Förutsättningarna för planområdet har ändrat sig under projektets gång då det i
början diskuterades en flytt av Danmarksterminalen vilket hade lösgjort mycket yta
vid vattnet och ökat vattenkontakten (Petersson, 2016). Att terminalen blir kvar på
befintlig plats är ett politiskt beslut som påverkar planens förutsättningar markant.

konsekvensanalysen
för Masthuggskajen
i planprocessen.
Ingen social
konsekvensanalys
har utförts
innan, men efter
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4.6.3 RESULTAT: SKAM
Planbeskrivningen för projektet Masthuggskajen finns att läsa i sin helhet i samrådshandlingen för detaljplanen (Göteborgs Stad, 2015a). Den sociala konsekvensanalysen utförd av Göteborgs Stad, skaM, är en del av samrådshandlingen och finns
som utdrag i bilaga 6. Där presenteras skaM i flytande text utifrån rubrikerna från
matrisen: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet.
Planens konsekvenser beskrivs utifrån rubrikerna, och förutsättningar och problem
behandlas. Konsekvensanalysen behandlar huvudsakligen planområdet och till viss
del omkringliggande områden och planförslagets koppling till dessa. En stor del av
aspekterna beskrivs ha förutsättningar för att förverkligas, eller att potential finns,
vilket pekar på att vidare arbete krävs för att ta tillvara på möjligheten. Vid undersökning av samrådshandlingen går inte att urskilja något tydligt resultat för i hur hög
grad målen uppfylls eller ej. I en intervju framkom att målen ytmässigt inte uppfylls
helt och hållet i planen avseende till exempel storlek på parker (Orrego Briceño,
2016). Bristerna behöver istället lösas i den mer detaljerade utformningen för att inte
risker att missa att uppfylla målen för området. Resultatet av skaM är svårt att summera och kommer därför att analyseras närmare i kapitel fem.

4.7 Social konsekvensanalys:
Frihamnen
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I planen kring Frihamnen har sociala konsekvensanalyser implementerats i ett tidigt
skede på ett genomarbetat sätt (Petersson, 2016). Arbetet har studerats översiktligt
som referens och kompletterar de två andra fallstudierna i avseendet att skaF här
implementerats tidigt i planprocessen.
Frihamnen är ytterligare ett område som ingår i Älvstaden, men på norra sidan av
älven till skillnad från Masthuggskajen som ligger på södra sidan. Även detta område
har tidigare främst använts till hamnverksamhet, men då den idag är nedlagd ska
området omvandlas till en blandstad. Idag finns inga bostäder i området, men när
hela Frihamnen är utbyggd, beräknat till år 2035, ska området innehålla 10 000 nya
bostäder och lika många arbetsplatser (Windh, 2014). Frihamnen vann i november
2016 årets planpris som Sveriges Arkitekter delar ut (Sveriges Arkitekter, 2016).
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Figur 4.11:
Fallstudieområdet
Frihamnens läge i
Göteborg.

4.7.1 METOD: SKAF
Den sociala konsekvensanalysen utförd 2014, skaF, fungerar som underlag till planprogrammet och är alltså utförd i ett tidigt skede av planprocessen varför den skiljer
sig en del från de sociala konsekvensanalyser som utförts för Södra Värtahamnen och
Masthuggskajen, se avsnitt ovan. Den är baserad på tre av Göteborgs Stads styrdokument: Vision Älvstaden, Göteborgs Stads budget 2014 samt Översiktsplan för Göteborg 2009.
SkaF och planprogrammet beskrivs ha tagits fram i växelverkan, men att skaF genom
att identifiera viktiga mål och utmaningar har påverkat planprogrammets innehåll.
Även för denna sociala konsekvensanalys har den omfattande dialogen rörande Älvstadenområdet som nämnts tidigare använts som underlag (Windh, 2014).
Matrisen i figur 4.7 har använts för inventering, och den sociala aspekten Hälsa
och säkerhet har adderats för att inkludera barnperspektivet. Syftet med skaF till planprogrammet är främst att inventera aspekter som finns i planområdet idag, ta fram
mål för stadsutvecklingen av området och bedöma vad stadsutvecklingen kan få för
konsekvenser. SkaF beskrivs vara på en övergripande nivå eftersom den är utförd i ett
tidigt skede, och kommande sociala konsekvensanalyser kommer därför att bli mer
detaljerade (Windh, 2014).
En referensgrupp har använts för diskussioner kring planförslaget bestående av
representanter från lokala föreningar och organisationer. Workshop med tjänstemän
inom Göteborgs Stad har hållits samt torgmöten för att visa upp skissförslag (Windh,
2014).
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4.7.2 Ska I PLANPROCESSEN
F

Den sociala konsekvensanalysen för Frihamnen som studerats i denna fallstudie är
utförd i ett mycket tidigt skede av planprocessen och beskrivs vara ett första steg i arbetet kring sociala frågor för Frihamnen (Windh, 2014). Den fungerar som underlag
till planprogrammet för området, vilket var ute på samråd sommaren 2014. Sedan
dess har detaljplanearbetet för den första etappen påbörjats och till det har en ytterligare social konsekvensanalys tagits fram (Sweco, 2015), vilken baseras på den som
studeras i denna studie.
Likt för Masthuggskajen har dock förutsättningarna för planområdet ändrats
med tidens gång, Exploateringsgraden har höjts till förmån för den planerade jubileumsparkens storlek (Petersson, 2016) vilket medför förändrade förutsättningar för
hela planområdet, och kanske även omkringliggande områden.

tidigt skede
SKA för
planprogram
inför samråd

sent skede
SKA för detaljplan
etapp 1 inför
samråd

4.7.3 RESULTAT: SKAF
Resultatet av den sociala konsekvensanalysen för Frihamnen som presenteras i en
rapport (Windh, 2014) består av tre delar – inventering; målbildning & inriktning samt diskussion & konsekvenser – vilka presenteras i avsnitt var för sig. Likt för Masthuggskajen
presenteras resultatet av skaF i form av flytande text. Inventeringen utgår från aspekterna i matrisen, figur 4.7, där befintliga funktioner och egenskaper beskrivs. Till
detta har man även gjort en space syntax–analys som mäter integrationen mellan
gaturum där man inkluderat även omkringliggande områden, dock endast norr om
älven. Statistik över antal anställda inom olika branscher, och olika tider på dygnet, i
området presenteras (ibid.).

Figur 4.12: Den
studerade sociala
konsekvensanalysen
för Frihamnen i
planprocessen.
Ingen ska har utförts
innan, hittills har en
ytterligare utförts
– för den första
etappen.

I följande avsnitt av skaF används inventeringen till att ta fram målbilder och inriktning för området. Avsnittet avviker från de tidigare använda aspekterna som finns i
matrisen, och här presenteras istället mål och inriktning efter 12 målbilder (Windh,
2014), se tabell 4.1.
Mål
Blandade bostadsformer
En livfull och öppen stadsmiljö
Offentliga rum och gröna miljöer
Möta vattnet på ett givande och säkert
sätt
Knyta samman Frihamnen med
kringliggande områden och staden fysiskt
och mentalt
Skapa goda förutsättningar för barn i
staden
Skapa goda förutsättningar för seniorer
och funktionshindrade
Sociala referensramar i ett nybyggt
område
Hållbara och funktionella arbetsplatser
Jämställd och jämlik fysisk planering
En hållbar stadsmiljö som uppmuntrar till
en hälsosam livsstil
Dialog och deltagande

Därefter följer i skaF ett avsnitt som beskriver och diskuterar konsekvenser där syftet
är att lyfta vad som behöver beaktas vid vidare arbete med området. Dessa delas in
i två nivåer: lokalt och staden. Detta sammanfattas därefter i en punktlista med slutsatser och därefter en konkret lista på vidare arbete (Windh, 2014).

Tabell 4.1: Målbilder
för Frihamnen
framtagna i
studerad skaF.
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5. Fallstudie:
Analys
Detta kapitel behandlar analyser av modellerna som använts för sociala
konsekvensanalyser i de tre fallstudierna. Sociala aspekter, abstraktionsnivå och jämförelse av modellernas resultat görs. Som underlag för analyserna ligger resultatet som framkom genom dokumentanalys och intervjuer
vilket därefter reflekteras i komparativa analyser som presenteras i detta
kapitel.

5.1 Modellernas Struktur
5.1.1 MODELLERNAS HANTERING AV SOCIALA ASPEKTER

Sociala aspekter i Spacescapes modell skaS
Modellen är framtagen för projektet Södra Värtahamnen i Stockholm men ska kunna fungera även för andra projekt, även om den kan behöva justeras efter aktuell
kontext (Spacescape, 2016). I denna studie är fallstudieområdena förhållandevis lika
varandra – utveckling av ny blandstadsmiljö i idag outnyttjade centrala områden i
storstäder – vilket förenklar jämförelse.
I modellen får alla sociala aspekter lika stort utrymme i och med fördelningen i rosen. Det som varierar är hur många mått som finns till varje aspekt. Verifierbarheten
i modellen är hög eftersom den baseras på stadsbyggnadsforskning. Att forskningen
presenteras i rapporten (Spacescape, 2016) bidrar till att skapa genomskinlighet i
processen, vilket i sig också bidrar till verifierbarhet.
Sociala aspekter behandlas i flera nivåer: mål, medel och mått, mer detaljerad
beskrivning av modellens uppbyggnad går att finna i avsnitt 4.2. Varje aspekt är
försedd med ett till tre mått med tillhörande måltal som baseras på forskning. Hur
urvalet av måtten gått till redovisas inte, och därför kan validiteten i måtten diskuteras. Ett mått kan vara relevant för en aspekt, men frågan är då om det är det mest
relevanta måttet för att mäta aspekten eller om det finns andra mått som bättre kan
användas för att utvärdera aspekten från. Bredd av befintlig forskning kan här vara
begränsande. Modellen beskrivs dock vara rörlig och kan komma att förändras om
ny forskning framkommer (Spacescape, 2016). Modellen har därför ett behov av
kontinuerlig uppföljning för att bibehålla aktualitet och för att bidra till utveckling av
stadsbyggnadskunskap.
De aspekter som ansetts som svåra att mäta, men som ändå är viktiga att ha i
åtanke hanteras som värdeord. Värdeorden gäller för alla skaS delar eftersom de
beskrivs skapas i växelverkan med aspekterna, inte specifikt för någon del av rosen.
Illustrationen i form av ett öga (i rapporten Spacescape, 2016) som påminner om
värdeorden i varje aspekt ger dessa mer utrymme även om de inte går att mäta. Värdeorden innebär dock att tolkningar krävs vilket problematiserats i litteraturen (Tahvilzadeh, 2015). Ett av värdeorden är till exempel trygghet men vad som är tryggt är
högst individuellt. Det finns medel som påverkar trygghet för de flesta människor, till
exempel gör belysning längs stråk att det upplevs tryggare enligt de flesta människor.
Men det finns trots det stora skillnader i hur till exempel män och kvinnor värderar
trygghet (Andersson–Ek, 2009). Andersson–Ek pekar dessutom på att statistik inte
alltid är tillräcklig för att förstå kvinnors otrygghet och att det finns ett stort mörkertal. Forskning och statistik kan därför behöva fördjupas och stärkas innan en sådan
sak som trygghet kan konkretiseras till mätbara aspekter. Vidare forskning kring orden som i skaS behandlas som värdeord kan eventuellt möjliggöra att även dessa
aspekter går att konkretisera i framtiden.
Vid jämförelse av skaS med aspekterna i sgbc:s modell Citylab, se bilaga 4, finns
mycket likheter. De aspekter som inte direkt behandlas i skaS är en del kopplat till
bebyggelse i allmänhet – hur mark återanvänds, integration mellan ny och befintlig bebyggelse och kvarterstypologier. Nämnda aspekter kan ligga utanför en social
konsekvensanalys domän, men arkitektoniska värden och variation i gestaltning kan
samtidigt påverka upplevelsen av stadsmiljöer. Citylab behandlar, utöver bil–, cykelparkeringar och kollektivtrafik, även bilpooler, samordnade parkeringslösningar och
riktvärde för indikatorn hållbart resandeandel. Det sistnämnda kan eventuellt vara
svårt att implementera i en proaktiv analys, eventuellt i form av målvärde, men bör
kunna fungera väl som ett mått i uppföljande syfte.
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Sociala aspeker i Göteborgs Stads modell skaG
Göteborgs Stads modell skaG syftar till att lyfta sociala frågor på ett systematiskt
sätt. Det har dock visat sig att ett systematiskt sätt ändå innebär breda begrepp och
en modell med stort utrymme för aktuell projektgrupp att utforma innehållet i. Det
framkom under intervjuer att analysdelen av modellen är i behov av att stärkas vilket
är ett pågående arbete i staden just eftersom analysarbetet styrs över av projektgrupp
och handläggare i dagsläget (Petersson, 2016).
Beskrivningen av verktyget (Göteborgs Stad, 2011a) beskriver de sociala aspekterna och vad som är viktigt för varje del för att bygga hållbara städer. Avsnitten presenteras närmare i avsnitt 4.5.1 Även om dokumentet inte fungerar som en handbok
till skaG säger det en hel del om vad man vill att skaG ska handla om och vad som är
viktigt. Beskrivningen har i denna studie analyserats i flera steg. Först analyseras de
sociala aspekterna som behandlas i beskrivningen. Därefter jämförs de med teorin
som togs fram genom litteraturstudie och presenteras i kapitel tre. De jämförs sedan
också med skaS modell vilken presenteras i avsnitt 4.2.
Sociala Aspekter som
behandas i verktyget

beskrivning av
verktyget ska

Teori
skaS

I tabell 5.1 nedan sammanfattas analysen, och för att förenkla jämförelse har aspekterna uppdelats efter liknande stomme som skaS – i mål, medel och metod. SkaS har
egentligen ”mått” som yttersta lager, men då verktyget skaG är mer abstrakt i sin
karaktär och inte innehåller några mått eller måltal har det ersatts med ”metod”.
Lagret metod visar här på egenskaper som i dokumentet beskrivs bidra till medlet,
till exempel: kontinuitet (metod) är viktigt i cykelnätet (medel) för att uppnå en sammanhållen stad (mål). På grund av den mer abstrakta nivån i beskrivningen har en
del aspekter kunnat identifieras rakt av medan andra behövts tolkas för att kunna listas. Orden i kolumnen ”medel” i tabellen nedan består därför både av aspekter som
tagits ordagrant från beskrivningen och aspekter som behövts omformuleras, och i de
fallen har de omformulerats till samma benämningar som används i skaS.

Figur 5.1:
Analysmodell för
beskrivningen av
verktyget skaG.
1. Identifiering av
sociala aspekter
2. Jämförelse med
teori
3. Jämförelse med
modell skaS.
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mål

Sammanhållen stad

medel

Metod

Arbetsplatser
Barriärer
Bostäder

Blandat med andra funktioner.

Cykelnät
Gångnät
Korsande stråk
Kollektivtrafik
Kulturplatser
Offentliga platser
Rekreationsytor

Samspel

Vardagsliv

Identitet

värdeord

Blandade upplåtelseformer. Blandat med andra funktioner. Blandade hustyper.
Kontinuerligt. Rumsintegration. Belysning & grönska.
Kontinuerligt. Rimsintegration. Belysning & grönska.

Tabell 5.1.
Identifierade
sociala aspekter
som behandlas i
beskrivningen av
verktyget skaG
(Göteborgs Stad,
2011a)

Kontinuerlig.
Blandat med andra funktioner.
Delaktighet
Blandat med andra funktioner.

Grönområden
Gångnät

Icke-kommersiellt tillgång.
Alternativa vägar. Kontinuerligt. Belysning. Orienterbarhet.
Halvoffentliga platsen Tydliga. Överblickbara, inga baksidor.
Halvprivata platser
Tydliga. Överblickbara.
Kollektivtrafik
Goda resmöjligheter.
Korsande stråk
Mötesplatser
Attraktiva. Aktivt eller passivt deltagande.
Offentliga platser
Tydliga. Överblickbara, inga baksidor.
Privata platser
Tydliga. Överblickbara, inga baksidor.
Torg
Rumsintegration.
Vatten
Icke-kommersiell tillgång.
Arbetsplatser
Cykelnät.
Förskola
Grönområden.
Gångnät
Idrottsplatser
Kollektivtrafik.
Kulturplatser
Skola
Service

Utbud.
Räckvidd.
Utbud. Närhet.
Närhet.
Räckvidd.
Utbud.
Räckvidd.
Utbud.
Utbud. Närhet.
Utbud. Närhet. Rumsintegration.

Byggnadsutformning
Funktionsblandning
Gångnät

Variation.

Exkludering
Flexibilitet
Historiskt djup
Inifrånbild
Inkludering
Integration
Jämlikhet
Jämställdhet
Närhet
Rättigheter
Segregation
Tillgänglighet
Tillhörighet
Trygghet
Utifrånbild
Variation

Samma medel nämns i flera av målen, men ur aningen olika perspektiv. Aspekterna
behandlas i flytande text varpå de i vissa fall benämns olika. Mötesplatser är ett exempel på en sådan – det kan handla om allt mellan offentliga platser till kulturlokaler.
Värdeorden skiljer sig också mycket från skaS. I skaS är till exempel ”närhet” ett
mått, medan det i dokumentet för skaG beskrivs både som ett mått (närhet till service
och funktioner) och ett mer övergripande värdeord (närhet till andra människor och
kulturer).
Listan med sociala aspekter som Dempsey et al. (2009) tagit fram är på en ytterligare mer övergripande nivå. Vid jämförelse mellan den och de sociala aspekterna
identifierade i beskrivningen av skaG (Göteborgs Stad, 2011a) finns en del likheter.
Dempsey et al. listar icke–fysiska faktorer, och en del av dessa finns med som värdeord i skaG, till exempel ”tillhörighet” och ”inkludering”. Andra är svårare att överföra helt, det Dempsey et al. beskriver som ”social sammanhållning inom och mellan
olika grupper” har likheter med vad Göteborgs Stad kallar ”samspel”. I Dempsey et
al.s lista går även att finna ”rättvis fördelning av inkomst”, en aspekt som ligger utanför verktyget skaG:s domän, men där blandade upplåtelseformer skulle kunna vara
en aspekt som bidrar till att den geografiska fördelningen av inkomst i en stadsdel blir
mer blandad. Vid en översiktlig jämförelse saknar beskrivningen till skaG inte några
direkta sociala aspekter som listan Dempsey et al. tagit fram uppmärksammar. De
breda begreppen överlappar varandra, vilket å andra sidan inte med säkerhet innebär att bilden blir heltäckande eftersom breda begrepp kräver tolkningar.
Sgbc:s modell Citylab, som beskrivs närmare i avsnitt 3.4.2, är mer konkret i de
aspekter som behöver redovisas för att uppnå certifiering. Där syns större skillnader i
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jämförelse med beskrivningen till skaG, Citylabs sociala aspekter finns sammanfattade
i bilaga 4. Resurseffektiv markanvändning är en del i Citylab där andelen återanvänd
mark behandlas, en aspekt som inte heller skaS avhandlar. Vidare kring bebyggelse
behandlar Citylab integration mellan ny och befintlig bebyggelse, fastighetsstorlekar
och –täthet samt kvartersformer. Kopplat till resmöjligheter behandlar Citylab cykelparkeringar, bilpooler, samordnade parkeringslösningar, parkeringsnormer och andel hållbara resor. För skolor och förskolor behandlas ytbehov, tillgång till kvalitativa
grönytor och samnyttjade gårdar. Grönytefaktor för kvartermark och platsmark samt
gena gångstråk är ytterligare aspekter som inte behandlas direkt i Göteborgs Stads
skaG. En social konsekvensanalys utförd med Göteborgs Stads modell kan eventuellt
innehålla dessa aspekter när de breda begreppen avsmalnas, men aspekterna riskerar
också att missas. Dessbättre planeras ett av denna studies fallstudieområden, Masthuggskajen, att Citylab–certifieras till 2017 vilket innebär att området genomgår två
processer kring social hållbarhet: skaM och Citylab.
I beskrivningen redogörs på vissa ställen att ”forskning visar [...]” (se t.ex. Göteborgs Stad, 2011a, s. 10, 19, 20) men ingen hänvisning till vilken forskning eller var
den går att finna finns. Det är en faktor som bidrar till bristen på transparens som
lyfts i litteraturstudien (Esteves, Franks & Vanclay, 2012) och utgör samtidigt en risk
för ogrundade antaganden då kunskapen kommer från en andrahandskälla.
5.1.2 KOMPARATIV ANALYS AV SOCIALA ASPEKTER I MODELLERNA
En komparativ analys mellan aspekterna som hanteras i respektive modell, skaS och
skaG, har utförts, steg tre i figur 5.1. Analysen sammanfattas i tabell 5.2 nedan. Då
de olika modellerna hanterar sociala aspekter olika förekommer en blandning av
benämningar som, vid närmare kontextuell betraktelse, behandlar samma sak. Tolkningar har därför krävts för att placera in aspekter i rubriker, men har varit nödvändigt för att möjliggöra jämförelse. Modellen skaS behandlar inte enbart aspekterna
som finns i själva illustrationen utan i rapporten (Spacescape, 2016) lyfts även fler
aspekter som är viktiga för varje del. De är markerade med en asterisk i tabellen
nedan eftersom de riskerar att få mindre utrymme genom att de inte är inkluderade
i skaS som illustration.
Göteborgs stads skaG
Halvoffentliga platser
Halvprivata platser
Kontinuerlig bebyggelse
Korsande stråk
Mötesplatser

båda

Spacescapes skaS

Angöring (nämns dock i SKA mer
generellt som tillgänglighet)
Arbetsplatser
Barriärer*
Blandade hustyper*
Bostäder
Byggnadsutformning*
Cykelnät
Evenemangsyta (flexibla stadsmiljöer)
Funktionsblandning*
Grönytor
Gångnät
Kollektivtrafik
Offentliga platser*
Privata platser*
Service
Torg
Vatten

Aktivitetspark
Bottenvåningar
Friytor
Gårdar
Idrottsplatser (behandlas i BKA)
Lekplats (behandlas i BKA)
Kulturlokaler
Parkering
Restyta
Trafiksäkerhet (behandlas i BKA)
Vårdlokaler

Att Göteborgs Stads modell skaG är mer abstrakt syns i vilka aspekter som behandlas.
Där behandlas aspekter som ”halvoffentliga platser” och ”mötesplatser” men vad för
typ av fysiska platser detta är behandlas inte djupare. Å andra sidan återfinns även
bland annat ”torg” och ”grönytor” som är konkreta stadsfunktioner. Det finns alltså
olika nivåer av konkretisering, men man går inte hela vägen till det mätbara. SkaS
hanterar aspekter som ”torg” och ”grönytor” som separata aspekter. I litteraturen
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Tabell 5.2.
Komparativ analys
av sociala aspekter
som behandlas
i Göteborgs
Stads skaG
(Göteborgs Stad,
2011a) respektive
Spacescapes skaS
(Spacescape, 2016)..

lyftes dock meningar om att social hållbarhet behöver vara ett föränderligt begrepp
som snarare är orienterande än konkret, och Göteborgs Stads skaG lutar mer åt
det orienterande hållet. Att aspekter som och ”mötesplatser” inte konkretiseras i till
exempel ”torg” kan ha sin grund i att verktyget medvetet inte ska fungera som en
checklista för att bibehålla kreativt tänkande och innovativa lösningar. Ett annat synsätt skulle kunna vara att genom att konkretisera grundläggande sociala aspekter kan
mer tid och resurser läggas på just kreativa och innovativa lösningar framför att tolka
breda begrepp. En analys av ett planområde i Södra Värtahamnens nivå med modellen för skaS beräknas till omkring 200–280 timmar. Ungefär hälften av tiden bör
läggas på rosens inre cirkel, värdeorden, i form av dialoger, workshops och liknande,
och en del krävs också för rapportskrivning (Minoura, 2016). Hur lång tid en skaG tar
att genomföra för områden i storleksordningen Masthuggskajen eller Frihamnen har
inte framkommit av studien, men det antas variera i och med att innehåller varierar
från projekt till projekt.
”Kontinuerlig bebyggelse” handlar i skaG (Göteborgs Stad, 2011a) om sammanhängande stråk och kopplingar för resor. SkaS hanterar å andra sidan gångnät, cykelnät och kollektivtrafik tillsammans med restyta, vilket täcker samma saker. Korsande
stråk handlar i skaG om möjligheter till möten med andra människor, gärna från
andra sociala grupper, och funktionsblandning. Detta analyseras i skaS genom rumsintegration eftersom orienterbarhet och välintegrerade rum ger förutsättningar för
användning även av människor som inte är boende i området.
Lekplatser, idrottsplatser och trafiksäkerhet behandlas i skaG:s systerverktyg bka.
Där SkaS behandlar lokaler som ett medel för mötesplatser beskriver skaG det på ett
mer övergripande sätt. Friytor och gårdar kan ingå i offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata platser som beskrivs i skaG–dokumentet. Även här syns att nivån
är mer abstrakt, men det innebär en viss osäkerhet eftersom till exempel ”halvoffentliga platser” är brett och kan innebära en rad olika platser med helt olika karaktär. Å
andra sidan kan skaG möjliggöra för nya former av mötesplatser där SkaS har konkretiserat begreppet. Aspekterna bottenvåningar, parkering, restyta och vårdlokaler
som finns i SkaS beskrivs inte närmare i dokumentet för skaG.
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5.1.3 MODELLERNAS ABSTRAKTIONSNIVÅ
Vid jämförelse med SkaS, se avsnitt 4.2 för närmare beskrivning av modellen, syns
stora skillnader i hur sociala aspekter hanteras. Förenklat går det att påstå att de befinner de sig på var sin sida av skalan för abstrakt och mätbart.

abstrakt
SKAG

Figur 5.2: skamätbart modellerna
på
SKAS

SkaS är till största delen mycket konkret. Som beskrivet ovan hanteras de aspekter
som är svåra att mäta som värdeord som appliceras på alla aspekter i SkaS. Göteborgs Stads verktyg skaG kretsar kring matrisen och kunskapsmatrisen men utöver
det är verktyget relativt öppet – hur det används och vilket innehåll de har varierar
mellan projekt och projektgrupper. Matrisen är ett konkret hjälpmedel som ska se
till att de fyra sociala aspekterna lyfts på fem geografiska nivåer på ett systematiskt
sätt. Vad de fyra sociala aspekterna innebär är dock mer otydligt. Beskrivningen av
verktyget (Göteborgs Stad, 2011a) behandlar vad aspekterna kan innebära men ger
få konkreta riktlinjer, speciellt rörande hur aspekterna kan översättas till fysisk stadsform. Dokumentet är en källa till information om verktygen, men utöver det är den
främsta källan till information kontaktpersoner som finns att tillgå på olika håll inom
staden. Att kontaktpersoner finns på flera håll inom stadens verksamheter har en
positiv effekt i att kunskapen är spridd och kan spridas vidare (Petersson, 2016), men

en skala mellan
abstrakt och
mätbart.

det kan också bidra till att processen ser mycket olika ut från fall till fall. Det kan på
så sätt bidra till att processen upplevs som ogenomskinlig vilket litteraturen lyfte som
en svaghet i sociala konsekvensanalyser (Esteves, Franks & Vanclay, 2012).
Det har varit ett aktivt val att inte utforma Göteborgs Stads skaG som en checklista. Checklistor riskerar att sätta taket snarare än golvet för arbetet i och med att
det aldrig går att uppnå bättre resultat än att alla punkter i en checklista blir ifyllda
(Petersson, 2016). Istället ska verktyget fungera som en plattform. En lista på metoder som går att implementera i skaG–arbetet finns, men inga regler eller riktlinjer
finns för vad som måste användas eller när (ibid.). Det är dock viktigt att påpeka
att konkreta riktlinjer och checklista inte är samma sak. Att säkerställa att viktiga
aspekter inte missas eller förbises är svårare i abstrakta sammanhang, men Petersson
menar att det å andra sidan aldrig går att garantera att man får med alla aspekter.
Det blir då viktigt, påpekar hon, att rätt personer samlas för att göra analysen eller
inventeringen som blir underlag för analysen. Risken i att ta allt för stort avstånd från
checklistor är att verktygen blir för luddiga, svårkonkretiserade och därmed brister i
sin reliabilitet – olika skaG utförd av olika projektgrupper för samma område riskerar
att ge olika resultat på grund av subjektiva tolkningar.
Konsekvensbedömningen av en detaljplan, alltså resultatet av en social konsekvensanalys, är enligt Petersson (2016) ganska konkret i sig – där beskrivs vad det
innebär att till exempel bygga en byggnad på en viss plats. Begreppen som används
i konsekvensbeskrivningarnas resultat har dock visat sig genom fallstudierna vara
relativt breda. Om effekter är positiva eller negativa är svårt att utläsa, och även hur
positiva eller negativa effekterna kan bli är otydligt. Några indikatorer eller mått
används inte, men en jämförelse med nollalternativet, som betyder att rådande detaljplan fortsätter gälla för området, görs. Det ger en mycket tydlig bild, men kan snarare ses som en konsekvensanalys av rådande detaljplan i framtiden än planförslagets
innebörd. Ett sätt att mäta planförslagets måluppfyllelse är att jämföra det med mål,
riktlinjer och strategier i styrdokument från staden, men i och med komplexiteten i
en sådan jämförelse, beskrivet i avsnitt 4.5.4 är det ett inte helt tillförlitligt mått för
hur bra ett planförslag är.
Det finns tendenser i beskrivningen till verktyget skaG (Göteborgs Stad, 2011a)
där de mer konkreta aspekterna behandlas i högre grad än de mer abstrakta. Det
mest konkreta avsnittet i beskrivningen är ”vardagsliv” som handlar om att stadsformen ska bidra till att göra vardagslivet smidigt. Här hanteras till exempel intersubjektivitet i form av att vissa behov beskrivs vara gemensamma för alla människor, och
det är eventuellt med det som stöd som avsnittet kan vara så pass konkret. I avsnittet
påträffas det enda mätbara i dokumentet: tio minuters gångavstånd rekommenderas
till stadens funktioner för att de ska användas och för att inte ohållbara transportmedel ska användas istället. En rekommendation görs dessutom: ”alla projekt bör analyseras utifrån vilka nödvändiga och önskvärda funktioner som man kan nå till fots,
per cykel och med kollektivtrafiken i vardagen.” (Göteborgs Stad, 2011a, s. 23). Alla
identifierade medel i avsnittet ”vardagsliv” är dessutom beskrivna tillsammans med
en metod som kan bidra till det, vilket också pekar på att dessa aspekter är lättare att
konkretisera än andra.
I kontrast till avsnittet ”vardagsliv” finns avsnittet ”identitet” där betydligt färre aspekter identifierades, och direkta metoder för dessa finns beskrivna i mycket liten utsträckning. Identitet i en stad beskrivs som subjektiv och känslomässig och handlar om hur miljön, och människors koppling till miljön, kan ses utifrån eller inifrån och där det är viktigt
att förstå båda perspektiven (Göteborgs Stad, 2011a). Det är också i detta avsnitt svårast
att urskilja hur aspekterna omsätts i fysisk stadsform vilket gör att tolkningar krävs i större
utsträckning än i de andra avsnitten, speciellt i jämförelse med ”vardagsliv”. Tolkningar
behandlas i litteraturen där man menar att de inte går att få fria från värderingar (Tahvilzadeh, 2015). Subjektiviteten som beskrivningen av avsnittet ”identitet” tar avstånd från
genom frånvaro av konkreta riktlinjer förflyttas snarare bara längre fram i processen till
den som ska tolka det, eftersom tolkningar ofrånkomligt är subjektiva.
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5.2 Modellerna i
planprocessen
5.2.1 ANALYS AV SKAS I PLANPROCESSEN
Planprocessen kring stadsutvecklingen av planområdet Södra Värtahamnen har pågått under närmare 16 år i och med planprogramarbetets start år 2001. Det är en
lång tid och även om de sociala frågorna av stadsbyggnad troligtvis funnits med i processen är den sociala konsekvensanalysen som utfördes 2016 det första utredningen
specifikt för sociala aspekter. Att området ska bli ett miljöprofilområde kan eventuellt
ha tagit fokus från sociala frågor till förmån för ekologiska.
På grund av komplexitetsnivån i planen valde kommunen att anlita en konsult för
uppdraget med att ta fram en social konsekvensanalys för Södra Värtahamnen. En
baksida av det kan vara att kunskapen riskerar att stanna hos konsulten och det kan
därför vara av betydelse att systematisera arkivering och spridning av kunskap och
erfarenheter som framkommer av arbeten med sociala konsekvensanalyser.
I fallet Södra Värtahamnen har sociala konsekvensanalyser använts mer i form
av en kontroll av planförslagets sociala konsekvenser än som ett stöd under processen
med framtagandet av förslaget. Man har med planhandlingarna som grund gjort en
social konsekvensanalys under ungefär ett halvår vilken slutfördes precis innan samråd. Även om man efter samråd har möjlighet att ta tillvara dess resultat tillsammans
med inkomna synpunkter från samrådet för att göra förändringar framträder vissa
begränsningar i hur mycket som kan förändras. Att göra större förändringar när det
handlar om grundstrukturen kan vara svårt i och med att en del aspekter tas beslut
om i tidigt skede vilket då blir svåra att påverka med en social konsekvensanalys.
Att en markanvisningstävling hållits samtidigt som den genomfördes kan också sätta
vissa ramar för vad som går att justera i efterhand (Petersson, 2016). Enligt planprocessen i Stockholm, figur 4.1 illustrerar processen, är steget efter samråd granskning,
där justeringar i planen kan göras mellan. Om större förändringar krävs kan den
nya planen dock komma att vara olik den som varit ute på samråd. Då hålls ett nytt
samråd vilket är positivt i och med att nya synpunkter då kan samlas in. Det kan dock
leda till att processen tar längre tid. Eventuell fördjupning kring de sociala frågorna
tas ställning till efter samrådet.
Att det finns frågor som behövts lyftas tidigare och att det finns frågor som behöver bearbetas längre fram pekar på att sociala konsekvensanalyser skulle behövas
i fler skeden av planprocessen. Sociala konsekvensanalyser kan då hjälpa att lyfta
frågor medan det fortfarande finns möjlighet att bearbeta dem, och hjälpa till att
konkretisera framtida arbete. Detta kräver dock att rutiner för uppföljning av analyserna framarbetas för att ta tillvara på maximalt av resultatet.
5.2.2 ANALYS AV SKAM I PLANPROCESSEN
Om dialogprocessen för Älvstadenområdet räknas till arbetet med sociala konsekvensanalyser för Masthuggskajen betyder det att arbetet med sociala frågor påbörjades relativt tidigt i planprocessen, se figur 4.5, speciellt i och med att den beskrivs
vara av inventerande karaktär (Orrego Briceño, 2016). Den sociala konsekvensanalysen som studerats i denna fallstudie är utförd inför samråd vilket är relativt sent i
planprocessen. Sociala frågor har lyfts i och med dialoger under arbetets gång redan
innan planprogrammet togs fram. SkaG brukar göras i flera steg i planprocessen
(Petersson, 2016). För Masthuggskajen har sociala konsekvensanalyser utförts i två
omgångar, men däremot var den som utfördes till samrådet den första sociala konsekvensanalysen för området.
Att skaG införs i den gem–process som är under utveckling där flera förvaltningar
ska jobba kring en gemensam planprocess ökar förutsättningarna för att verktyget
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används, både av fler och på ett mer holistiskt sätt. Att utbildningar inom skaG erbjuds alla nyanställda inom kommunen ökar chanserna ytterligare för både kunskapsspridning och för att verktygets användningsgrad, även i andra discipliner än
stadsbyggnad. Utbildningen är dock inte obligatorisk varpå det inte är garanterat
att alla som deltar i skaG–arbete har utbildning inom det. Slutsatsen som dragits av
utvecklingsgruppen för verktyget att skaG behöver implementeras redan i ett mycket
tidigt skede av planprocessen bör kunna bidra till funktionen som stöd i processen
snarare än som enstaka kontroll av de sociala aspekterna. Här har man kommit
längre än vad Stockholms Stad gjort, när den sociala konsekvensanalysen för Södra
Värtahamnen utfördes fanns inga tidigare utredningar kring sociala frågor i området
att använda i analysen. Att man i Göteborg kommit fram till slutsatsen att sociala
konsekvensanalyser bör finnas med redan i produktionsplanen när staden prioriterar projekt och att processen nu flyttas är ett moget beslut. Det möjliggör att sociala
konsekvensanalyser budgeteras för redan i tidigt skede och sociala frågor ges större
utrymme. Huruvida sociala konsekvensanalyser ingår i Stockholms Stads budget har
inte framkommit av studien, men kan utifrån Göteborgs Stads resonemang vara en
rekommendation. Ett moment i planprocessen som markanvisning kan skapa begränsningar för planen om inte sociala konsekvensanalyser funnits med innan dess
(Petersson, 2016). I fallet med Södra Värtahamnen pågick en markanvisningstävling
samtidigt som skaS togs fram och resultatet av skaS förmodas därmed inte hunnit
implementeras i markanvisningen.
Den fördjupade bka:n som utförs under slutet av 2016 för området Masthuggskajen beslutades om efter samråd då man insåg att fördjupat arbete kring barns
perspektiv behövdes. Här finns alltså likheter med planprocessen kring Södra Värtahamnen i att beslut kring fördjupning tas efter hand. Å ena sidan är det ett arbetssätt
som kan fungera bra i och med att behov stäms av efter hand och fokus hamnar på
det som behövs. Å andra sidan kan detta göra att arbete skjuts upp till skeden där det
kan vara för sent för att få verklig påverkan på planarbetet. Hur mycket den fördjupade bka:n kommer att kunna påverka planen går att ifrågasätta på grund av dess
sena tidpunkt i planprocessen.
I vissa fall konsekvensbeskrivs olika scenarion eller etapper av en plan (Petersson,
2016), vilket är en metod som skulle kunna användas i situationer likt den som uppstod för Masthuggskajen – att färjeterminalen beslutades att inte flyttas. När just det
beslutet fattades förmodas inte skaM påbörjat eftersom ingen information kring det
kunnat urskiljas i den.
5.2.3 ANALYS AV SKAF I PLANPROCESSEN
För Frihamnen påbörjades arbetet med skaF i ett mycket tidigt skede där den i denna
studie undersökta sociala konsekvensanalysen var första steget för de sociala frågorna. SkaF kom senare att ligga till grund för fler arbeten med sociala konsekvensanalyser. Här har man alltså implementerat sociala konsekvensanalyser i flera skeden av
planprocessen, och då processen fortfarande pågår återstår att se hur de hanteras för
framtida planer i området. Planprogrammet beskrivs vara framtaget i växelverkan
med skaF vilket går i linje med hur Göteborgs Stad vill att sociala konsekvensanalyser
ska implementeras i planprocessen – parallellt med en plans utveckling.
Syftet med skaF i det tidiga skedet beskrivs vara att ta fram mål och avgöra vad
utvecklingen av området får för konsekvenser. Målformuleringar blir styrande för
framtida arbete varför det är mycket positivt att tillämpa sociala konsekvensanalyser
som verktyg när målen tas fram, att sociala aspekter ges utrymme säkerställs då.
5.2.4 UPPFÖLJNING I FALLSTUDIERNA
SkaS uppbyggnad i tematiska indelningar avses underlätta att överlåta resultat till
berörda förvaltningar och investeringsansvariga (exempelvis trafikkontoret, parför-
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valtning, stadsdelsförvaltningar och byggherrar bland andra) (Spacescape, 2016). Det
rekommenderas också en uppföljning fem eller tio år efter att planen är byggd och
serviceutbud hunnit etablera sig. Hur uppföljningen av skaS för Södra Värtahamnen
från kommunens håll ska se ut är inte bestämt utan beslutas efter samrådet. Gällande
uppföljning ser situationen ut att vara lika för de båda städerna. Inga fasta rutiner
kring uppföljning finns även om ett intresse för mer långsiktig uppföljning lyfts fram.
Tids– och resursbrist utpekas som en anledning till att uppföljning är svårt att implementera. Mycket kunskap skulle dock kunna utvinnas ur uppföljning, speciellt då
det i litteraturen påpekats ett glapp i kunskap mellan stadsbyggnadsåtgärders effekter
på sociala värden (se Legeby, Berghauser Pont & Marcus, 2015a; Lundquist, 2009).
Uppföljning kan vara en nyckel till att täcka glappet och trygga att rätt beslut tas även
i tidiga skeden, beslut som kan vara svåra att påverka senare.

5.3 analys av Modellernas
metod & utfall
5.3.1 UTFALL: SÖDRA VÄRTAHAMNEN
Den sociala konsekvensanalysen för Södra Värtahamnen har genomförts med två
workshops samt analys av planen utifrån modellen skaS mellan dessa. Resultatet av
den första workshopen användes som grund för att utforma medel och mått till skaS,
och ett brett perspektiv säkerställdes genom att involvera workshopdeltagare från
många olika discipliner. Någon dialog med boende har inte förts då det idag inte bor
några människor i området, men att inkludera olika aktörer i workshops beskrivs vara
en del i att skapa sig en lokalkännedom. Att enbart inkludera aktörer som, antingen
direkt eller indirekt, arbetar med stadsbyggnadsfrågor kan ge en något vinklad bild.
Lokalkännedom behöver inte vara det mest relevanta – att skapa sig en uppfattning
om en vanlig medelinvånares uppfattning, behov och önskemål i sin boendemiljö
kan eventuellt ge andra insikter. Resultatet från den andra workshopen, där planens
måluppfyllelse värderades, speglade resultatet som framkommit av analyser utifrån
skaS, vilket pekar på skaS validitet som verktyg. Om den andra workshopen bestod
av samma personer som deltog i den första finns det dock en risk att gruppsammansättningen gett en vinklat perspektiv i första workshopen, och att värderingen i andra
workshopen bygger vidare på samma perspektiv vilket gör att resultatet inte blir helt
objektivt ur en bredare synvinkel.
Utfallet av den sociala konsekvensanalysen för Södra Värtahamnen illustreras i
figur 4.6, och ger en överskådlig bild över balansen mellan aspekterna. Det tydliggör
vad som behöver arbetas med mer. Om ändringar i planen görs är det en fördel
om skaS finns med även genom den processen då en förändring kan påverka andra
aspekter. Att till exempel öka storlek på en park påverkar oundvikligen någon annan
aspekt, positivt eller negativt, eftersom den större ianspråktagna ytan med stor sannolikhet räknats till någon annan aspekt.
5.3.2 UTFALL: masthuggskajen
Resultatet av arbetet fram till samrådet för detaljplanen Masthuggskajen beskrivs i
planbeskrivningen utifrån de fyra sociala aspekterna sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet (Göteborgs Stad, 2015a). En analys av utfallet har utförts i denna
studie för att kartlägga hur resultatet av en skaG ser ut. Den första analysen presenteras nedan i tabell 5.3, där de sociala aspekter som behandlas i skaM har identifierats.
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Sociala Aspekter som
behandas i ska:N

ska
masthuggskajen

Positiva eller
negativa
konsekvenser?

Figur 5.3. Studiens
analysmodell för
skaM:
1. Identifiering av
sociala aspekter.

2. Analys av riktning
för konsekvenserna.

Aspekterna har kartlagts i en tabell för att förtydliga resultatet eftersom det i sin
ursprungliga form, i flytande text, är mer invecklade att urskilja. Aspekterna är likt
för beskrivningen till skaG (Göteborgs Stad, 2011a) uppdelade efter mål, medel samt
metod för att följa skaS mönster, se avsnitt 4.2.
mål

medel

Metod

värdeord

Sammanhållen stad Barriärer

Blandat boende Upplåtelseformer,
Bottenvåningar
Grönområden
Målpunkter
Kollektivtrafik
Service
Stråk
Trafiksäkerhet
Vattenkontakt

bevarade byggnader
Korsningstäthet
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Bytespunkter
Täthet

Samspel Barriärer

Bottenvåningar
Grönområden
Gårdar
Målpunkter
Mötesplatser
Service
Torg
Kollektivtrafik
Vattenkontakt

Närhet service
Tillgång till grönområden
Tillgång till inneslutna
Specifika verksamheter, ickekommersiella, lågintensiva, lokaler
Närhet andra stråk & andra
områden
Bytespunkter

Grönområden
Grönska
Gångnät
Kollektivtrafik
Målpunkter
Parkering
Trafiksäkerhet

Tillgång till grönområden
Gröna inslag på mötesplatser, torg
och vägsektioner
Kopplingar mellan bytespunkter
Knutpunkter i förhållande till målpunkter
Cykelparkering, hyr-/lånecyklar
Korsningar gång/cykel
Stadsmässig utformning av vägnät

Identitet Grönska

Idrottsplaner
Kulturlokaler
Siktlinjer
Vattenkontakt

Hälsa och säkerhet Gårdar

Trafiksäkerhet

Attraktivt
Gentrifiering
Inkludering
Integration
Närhet
Tillgänglighet

Vardagsliv Barriärer

Bevarande av befintliga verksamheter
Närhet till vatten
Inneslutna bostadsgårdar
Gångfartsgator

Tabell 5.3:
Identifierade sociala
aspekter i skaM
(Göteborgs Stad,
2015a)

Tillhörighet
Trygghet

Eftersom Göteborgs Stads analysverktyg hanterar sociala aspekter på en abstrakt
nivå finns inga mått, värden eller indikatorer på hur väl målen uppfylls att finna
i analysen. För att behandla resultatet av skaM i en komparativ analys har konsekvenserna tolkats och en riktning för resultatet tagits fram, steg två i figur 5.3. Sammanfattningen i tabell 5.4 nedan visar, utifrån de sociala aspekterna, vilken riktning
planförslagets konsekvenser redovisas – positiva, negativa, har förutsättningar för att
bli positiva eller kräver vidare arbete.
medel

Tabell 5.4:
Analyserad riktning
för resultat av skaM.

RESULTAT AV SKA

sammanhållen stad:

Barriärer
Blandade upplåtelseformer
Funktionsblandning
Funktionsutbud
Grönområden
Korsningar
Målpunkter
Resmöjligheter
Stråk
Vattenkontakt

Bättre än nuläget, men flera kvarstår
Både bostads- och hyresrätter. Flera befintliga byggnader behålls.
Goda förutsättningar för handel, restaurang och grönytor
Goda förutsättningar för blandning av kontor, bostäder och verksamheter
Föreslås som lösning mot trafikbarriärer
Risker i trafiksäkerhet
Goda förutsättningar för attraktiva målpunkter
Viktiga knutpunkter kompletteras med nya kopplingar (linbana)
Goda förutsättningar för starka stråk p.g.a. ökad exploatering
Saknas

Samspel:

Barriärer
Bottenvåningar
Funktionsutbud
Grönområden
Halvprivata platser
Målpunkter
Mötesplatser
Offentliga platser
Resmöjligheter
Vattenkontakt

Risk för inaktiva bottenvåningar. Barriär för vattenkontakt
Goda förutsättningar, men risk för att visa delar får inaktiva bottenvåningar
Potential för icke-kommersiella verksamheter, bl.a. i form av parker
Tillgången ökar genom etablerande av två parker
Förutsättningar för inneslutna bostadsgårdar, viktigt med slutet för barns säkerhet
Saknar större målpunkter
Om specifika verksamheter behålls
Goda förutsättningar. Mindre/lugna saknas
Bytespunkter för pendlare från hela staden
Ökar tillgängligheten till vatten. Barriärer finns dock.

Vardagsliv:

Barriärer
Funktionsblandning
Grönområden
Grönska
Korsningar
Målpunkter
Offentliga platser
Parkering (bil & cykel)
Resmöjligheter

Trafikflöden otryggt för barn och äldre. Aktiviteter över hela dygnet viktigt.
Pris och tillgänglighet med bil avgörande för vissa verksamheter att finnas kvar
Parker tillförs.
Avsaknad av gröna kvaliteter
Otrygga och svåra korsningar
Kollektivtrafikhållplatser i anknytning till målpunkter minskar bilberoende
Platser för fri vistelse saknas
Cykelparkering planeras i kollektivtrafiknära lägen. Bilparkeringar balanserade.
Goda kommunikationsmöjligheter med flera olika sorters kollektivtrafik

Identitet:

Grönska
Idrottsplaner
Mötesplatser
Siktlinjer
Vattenkontakt

Hälsa & säkerhet:

Halvprivata platser
Gångfartsgata

Gröna kvaliteter behöver stärkas och variation skapas
Möjligheter att anlägga idrottsplaner på parkeringshus finns
Förutsättningar för att bibehålla resurssvaga verksamheter, bidrar till integration
Värdefulla utkiksgluggar men orienterbarheten begränsad
Saknas
Helt eller delvis slutna bostadsgårdar säkert för barn
Gångfartsgatan kompletterar slutna bostadsgårdar, säkert för barn
Positiva konsekvenser
Negativa konsekvenser
Både positiva och negativa konsekvenser
Förutsättningar för positiva konsekvenser
Kräver behandling i fortsatt arbete

Den största delen av punkterna visar på positiva effekter av planförslaget, men betydande stora delar visar på negativa effekter. Lika många har förutsättningar för att ge
positiva effekter, men ett sådant uttalande kräver arbete för att uppfylla den potential
som finns. Att räkna på antal punkter säger å andra sidan inte mycket om resultatet
av skaM eftersom en del aspekter behandlas flera gånger ur olika perspektiv och olika
djupgående. Det syns att resultatet av skaM snarare är en anvisning för vidare arbete
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än ett omdöme för planens sociala hållbarhet. Då den studerade skaM är tänkt att
vara av inventerande karaktär är det ett lämpligt och tillräckligt format av resultatet.
Genom att inte visa på något betyg för planen ur ett socialt perspektiv går man dock
miste om möjligheten att till exempel på ett enkelt sätt jämföra med liknande planer
eller följa upp förändringar och om de är bättre eller sämre för helheten.
Analysmetoden använd för Södra Värtahamnen, skaS, är mycket olik verktyget
skaG i sin konkreta och mätbara karaktär. Som komparativ analys har skaS modell
applicerats på Masthuggskajen och planen har analyserats utefter alla skaS aspekter.
I tabell 5.5:1–3 nedan redovisas huruvida planen för Masthuggskajen uppnår måltalen som används i skaS. Den komparativa analysen nedan är alltså utförd separat från
den av Göteborgs Stad utförda sociala konsekvensanalysen för planen, skaM. Analysen utifrån skaS modell har haft samrådshandlingarna, bland annat plankarta och
trafikanalys, som underlag för bedömning. Med anledning av denna studies tidsram
har bara själva planområdet inkluderats i analysen nedan och inte omkringliggande
områden.
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mål

medel Mått

Måltal

Levande
offentliga
platser

Stor
lekplats

Uppnås om utformas med lekupplevelser1.
Min 1000 kvm stor
Max 500 m avstånd Uppnås ej.

Närhet
stor lekplats

Aktivitets- Närhet
aktivitetspark
park

Uppnås ej, största friyta 4000 kvm2. Ev i
Min 1 ha stor
Max 500 m avstånd omkringliggande områden.

Torg

Närhet
torg

Uppnås. Ett av torgen uppfyller kraven, nås med god
Min 500 kvm stort
Max 800 m avstånd marginal från hela området1.

Grönyta

% grönyta

Min 0,2 ha stort &
min 5 % offentlig
grönyta

Närhet
grönyta

Max 200 m avstånd Uppnås ej. Grönytor kan nås av nästan alla fastigheter inom 200 m bortsett från de mittersta1.

Offentlig % friyta
friyta

Uppnås (inräknat: parker, torg, kajområdet samt
Min 15 % offentlig
stråket längs Masthamnsgatan)1.
friyta
Min 10 kvm friyta per Uppnås. 2500 nya boende3 ger 12,7% offentlig friyta
per boende.
boende

Gemenskap
Historia
Trygghet
Jämlikhet
Deltagande
Identitet

kvm per
boende

Vatten

Närhet
vatten

Förskolor Närhet

Skolor

Gemenskap
Historia
Trygghet
Jämlikhet

Kulturlokaler

Deltagande
Identitet

Vårdlokaler

Idrottsplatser

förskola
kvm gård
per barn

Min 30 kvm

kvm
förskolegård

Min 2000 kvm
sammanhängande

Närhet
skola
kvm gård
per barn
Gårdsstorlek
Utbud &
variation
Samlingslokaler
LSSboenden
Äldreboenden
Närhet
vårdcentral
Närhet
idrottsyta

Uppnås ej. De två parkerna överstiger 0,2 ha yta men
utgör då enbart 3,6% av planområdets yta (19,6 ha)1.

Nord-östra delen av området har vattenkontakt.
Färjeverksamhet vid nord-västra delen utgör barriär
för vattenkontakt2.
Inga uppgifter finns.

Närhet badplats

Tillgång till
samhällsservice

MASTHUGGSKAJEN

Två förskolor i området, kan nås inom 900 m radie
från alla fastigheter1.
Inga uppgifter om antal barn finns. Min 30 kvm
gård per barn innebär max 56 barn på västra
förskolan och max 50 barn på östra, men den beskrivs dock kunna samnyttja den stora parken vilket
skulle kunna göra det möjligt med fler1,2.
Uppnås ej. Västra förskolan: 1700 kvm, östra:
1500 kvm2. Ev. om östra förskolan samnyttjar parken.
Inga uppgifter om eventuella skolor i området finns.

Min 30 kvm

Inga uppgifter om eventuella skolor i området finns.

Min 3000 kvm
sammanhängande

Inga uppgifter om eventuella skolor i området finns.
Få uppgifter om innehåll i lokaler finns. En del värdefulla verksamheter behålls, bidrar till variation2.

Andel lokalyta

Inga uppgifter om andelen samlingslokaler finns.
125 000 kvm verksamheter planeras2, 125 000 kvm är
43% av total BTA4.
Inga uppgifter om LSS-boenden finns.
Inga uppgifter om äldreboenden finns.
En vårdklinik planeras i områdets mitt2, nås inom en
800 m radie1.

Max 500 m avstånd Uppnås ej. Idrottsplatser på taket till parkeringshusen
i västra delen planeras2, östra delen längre än 500 m
från1.

Tabell 5.5:1: Utfall
av analys av
Masthuggskajen
med modell skaS
(s. 1/3). Källor:
1. Analys utförd
på planen av
författaren själv
med skaS modell.
2. Detaljplan,
samrådshandling
(Göteborgs Stad,
2015a)
3. Trafikanalys
(Göteborgs Stad,
2015c)
4. Sammanställning
av gestaltningsprogram (Kanozi
Arkitekter/ÅF, 2015)
5. Detaljplan
(Göteborgs Stad,
2015d)
6. Förstudie handel
och restaurang
(WSP, 2014).
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mål

medel Mått
Evenemangsyta

Närhet
evenemangsyta
Pop-upyta

Bostäder Upplåtelseform
Blandad
bebyggelse
Hyresnivå

Gårdar

Historia
Trygghet
Jämlikhet

Utomhusscener planeras på flera olika platser i planen. Torg, parker och stråk finns, samt kajområde4.
Utomhusscener planeras på flera olika platser i planen. Torg, parker och stråk finns, samt kajområde4.
Jämn fördelning
hyres- och bostadsrätter
Max 30% av
inkomsten till hyra

Inga uppgifter om odlingsytor på bostadsgårdar finns.
På taket till parkeringshuset i västra delen finns plats
för urban odling4.
Uppnås ej. Endast tre av sju gårdar uppnår 1500 kvm
sammanhängande1. Två av dessa samnyttjas med
förskolor2. Min: 650 kvm, max: 2800 kvm, medel:
1400 kvm1. Samtliga gårdar upphöjda utom den
tillhörande den västra förskolan4.
Inga uppgifter finns. Endast total BTA redovisad
för varje byggnad, ej hur stor del som är avsatt till
bostäder4.

Andel lokaler/
kontor

Min 1500 kvm
sammanhängande

Min 20 kvm

40–60% BTA till
lokaler/kontor

125 000 kvm till verksamheter tillåts2, vilket skulle
innebära 43%1 av total BTA4.

Minst 5 entréer

Inga uppgifter om entréer finns.

Aktiva
gränssnitt

Allmän placering för handel finns framtagen och har
en koppling till stråkens hierarki4. Tyngdpunkten av
handel ligger i östra delen av området.
Inga uppgifter finns. 125 000 kvm till lokaler tillåts2
och endast i en del av ett kvarter tillåts bostäder i
bottenplan5.

Identitet

% lokaler

Service

Antal
servicepunkter
Täthet

För få uppgifter om servicepunkter finns. 3 600 –
5 100 kvm handel och restaurang bedöms kunna
inrymmas utöver servicefunktioner6.
Minst 150 personer/
ha eller områdesexploatering min 0,75

Parkering Bilparkeringstal

Gångnät Lutning

Uppnås ej. 2500 personer3 ger ca 130 personer per
hektar1. Områdesexploatering 0,67.
1 500 parkeringsplatser plus 500 st som ska avvecklas
med tiden bedöms finnas underlag för3. Detaljplanen redovisar 2600 parkeringsplatser, varav 650 kan
avvecklas2. 1000 bostäder ger p-tal 2,6.
Inga uppgifter finns. Ett cykelparkeringsgarage planeras på 1400 kvm4.

Cykelparkeringstal

Tillgänglig
stadsmiljö

Inga uppgifter om hyresnivåer finns.

Odlingsyta

Entréer per
Bottenvåningar 100 m

Deltagande

Inga uppgifter om fördelning finns. Området ska
innehålla både hyres– och bostadsrätter2.

Förutsättningar för variation i och med att vissa befintliga byggnader behålls2.

kvm per
100 BTA
bostad

Arbetsplatser

MASTHUGGSKAJEN

Variation
storlek

Gårdsstorlek

Gemenskap

Måltal

Max 1:20

Inga uppgifter finns.

Rumsintegration
Korsningstäthet Min 150 korsningar

Space syntax-analys ej utförd.
Endast ett stråk har längre avstånd än 50 m mellan
per kvadratkilometer korsningar. Ca 170 korsningar per kvadratkilometer1.

Cykelnät Genhet

Analys ej genomförd.

Tabell 5.5:2: Utfall
av analys av
Masthuggskajen
med skaS modell
(s. 2/3). Källor:
1. Analys utförd
på planen av
författaren själv
med skaS modell.
2. Detaljplan,
samrådshandling
(Göteborgs Stad,
2015a)
3. Trafikanalys
(Göteborgs Stad,
2015c)
4. Sammanställning
av gestaltningsprogram (Kanozi
Arkitekter/ÅF, 2015)
5. Detaljplan
(Göteborgs Stad,
2015d)
6. Förstudie handel
och restaurang
(WSP, 2014).
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mål

Måltal

medel Mått

MASTHUGGSKAJEN

Kollektiv- Närhet hållplats Max 500 m avstånd Uppnås med god marginal. Färja, linbana, buss och
trafik
spårvagn trafikerar området2.
Gemenskap
Historia
Trygghet

% ej
Trafiksäkerhet bilprioriterad

Minst 75% gågata, Uppnås1. Den största motorleden, E45, går dock
gångfartsgata och längs hela området och utgör en barriär. Kring förstadsgata
skolorna bör hastigheten begränsas.

Angöring % gatuentréer Max 10 m mellan

Deltagande
Identitet

Det uppges att planen ska uppfylla kraven på 25 m

entréer i gatunivå mellan angöring och entréer2, men mer detaljerad
och angöringsmöj- info finns ej.
ligheter

Jämlikhet

P-rörelsehindrad

Inga uppgifter finns.

Territorier % restyta

Max 10% restyta

Uppnås med största sannolikhet. Området planeras
för tät bebyggelse och liten restyta finns1.
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Figur 5.4: Betyg för
sociala aspekter
Masthuggskajen
framtaget genom
modell skaS.
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Resultatet från utförd analys av Masthuggskajen med skaS modell kan sedan illustreras på samma sätt som för Södra Värtahamnen. I figur 5.4 nedan har planen för
Masthuggskajen värderats utifrån skaS aspekter och det som framkommit av analysen, tabell 5.5. Värderingen är i detta fall inte gjord genom en workshop som man
gjorde för Södra Värtahamnen, utan självständigt av författaren. Resultaten från
analysen i tabell 5.5 har jämförts med vad motsvarande bedömning gett för betyg i
Södra Värtahamnens analys (Spacescape, 2016).
Helt tomma fält i figuren innebär att aspekten inte uppnås alls; för Masthuggskajen finns ingen yta som kan fungera som aktivitetsyta i området. Streckade fält
betyder att ingen information har gått att finna kring aspekten i planens handlingar
och en värdering därför inte möjlig att göra. Ljusa fält med ljus text innebär att det
delvis saknas information men antaganden och uppskattningar utifrån den information som finns möjliggör ett betyg, om än mer osäkert än de andra. I bilaga 7 finns
resonemangen kring betygsättningen.

Tabell 5.5.3: Utfall
av analys av
Masthuggskajen
med skaS modell
(s. 3/3). Källor:
1. Analys utförd
på planen av
författaren själv
med skaS modell.
2. Detaljplan,
samrådshandling
(Göteborgs Stad,
2015a)
3. Trafikanalys
(Göteborgs Stad,
2015c)
4. Sammanställning
av gestaltningsprogram (Kanozi
Arkitekter/ÅF, 2015)
5. Detaljplan
(Göteborgs Stad,
2015d)
6. Förstudie handel
och restaurang
(WSP, 2014).
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Resultatet i figur 5.4 visar både på balansen mellan de sociala aspekterna i planen,
men också på hur mätbarhet fungerat att applicera på planen. Lekplatser, aktivitetspark, gårdar, och förskolor har fått låga betyg vilket är förenligt med beslutet
som fattades att en fördjupad barnkonsekvensanalys behövdes. Riktningen för skaM,
som utfördes av Göteborgs Stad för Masthuggskajen, analyserades ovan – huruvida
behandlade sociala aspekter ansågs ge positiva eller negativa konsekvenser. Den sammanfattas i tabell 5.4, och vilket möjliggör jämförelse med resultatet för värderingen
utförd med skaS modell för samma område, figur 5.4. I tabell 5.6 nedan presenteras
jämförelsen. Göteborgs Stads skaG behandlar, som tidigare nämnt inte helt samma
aspekter som skaS gör. Det innebär att tolkningar har gjorts för en del av aspekterna. I Göteborgs Stads modell behandlas ”mötesplatser,” och i många fall i skaM för
Masthuggskajen tillskrivs olika former av verksamheter till mötesplatser, och därför
har dessa här placeras under aspekten ”kulturlokaler”.
Göteborgs stads skag
Positiva effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Negativa effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Positiva effekter
Positiva effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Positiva effekter
Förutsättningar för positiva effekter
Positiva effekter
Kräver behandling i vidare arbere
-

aspekt
Stor lekplats
Aktivitetspark
Torg
Grönområde
Offentlig friyta
Vatten
Förskolor
Skolor
Kulturlokaler
Vårdlokaler
Idrottsplatser
Evenemangsyta
Bostäder
Gårdar
Arbetsplatser
Bottenvåningar
Service
Parkering
Gångnät
Cykelnät
Kollektivtrafik
Trafiksäkerhet
Angöring
Territorier

Betyg med
skaS
1
0
4
2
5
1
2
(3)
3
5
(3)
1
(4)
(3)
1
1
(3)
5
4
(5)

För en del aspekter stämmer betyget relativt väl ihop med vad man i skaM angett för
effekt av konsekvensen. Att planen brister i vattenkontakt visar båda modellerna,
och kollektivtrafiken bedöms vara bra med båda modeller. Det finns däremot en del
motsägelser. Grönområden i planen fick ett lågt betyg, två, men i Göteborgs Stads
skaM beskrivs det ha positiva effekter i och med att det är en ökning av grönområden
jämfört med idag. Detta säger dock mycket lite då planområdet idag till stor del består av asfalterade parkeringar. Gårdar beskrivs i skaM ge positiva effekter i och med
att de är inneslutna och därmed barnsäkra. SkaS ger dock bara betyg ett till samma
aspekt på grund av storleken på gårdarna vilket inte Göteborgs Stads analys säger
något om. För service beskrivs finnas förutsättningar för positiva effekter medan skaS
menar att tätheten och exploateringsgraden begränsar förutsättningarna. Hade närliggande områden inkluderats i analysen hade betyget eventuellt blivit högre i och
med planområdets centrala läge, vilket pekar på vikten av att se staden som en helhet. Bilparkeringar beskrivs vara balanserade, men analysen gjord med skaS pekar på
att planområdet ur parkeringsaspekt inte är särskilt socialt hållbart med betyg ett på
grund av högt bilparkeringstal. I skaM menas att området har brister i trafiksäkerhet
eftersom det finns flera osäkra korsningar vilket skaS behandlar i avsnittsbeskrivningen, och då främst kopplat till skolvägar, men inte som ett mått.
Det går att urskilja en viss korrelation mellan aspekter som i skaM beskrivs ha

Tabell 5.6:
Jämförelse mellan
analyserad riktning
av Göteborgs Stads
skaM och betyget
framtaget med
modell skaS.
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förutsättningar för att ge positiva effekter och där det funnits för lite information för
att ge ett betyg med analysrosen. De betyg som uppskattats, och vars betyg och text
därför har ljusare färg i figur 5.4, tenderar också att ha fått ett medelbetyg; i de flesta
fall treor. Det kan bero på att det i aktuellt skede i planprocessen helt enkelt inte är
bestämt kring detaljerna, till exempel hur stor andel av lokalerna som öronmärks till
kulturlokaler eller var de ska vara placerade. Den kvadrant som gått att mäta i högst
utsträckning är den första som handlar om levande offentliga platser och som inkluderar grönytor, torg och liknande. Den delen av analysen behandlar främst ytor och
avstånd vilket är enkelt att mäta i en plan. De aspekter som inte gått att mäta med
analysrosen i planhandlingarna för Masthuggskajen är skolor, vårdlokaler, cykelnät
och angöring. Cykelnätet skulle gå att mäta men en sådan analys är tidskrävande
och var därför inte möjlig att inkludera i denna studie. De övriga tre handlar om
funktioner i staden som ska inrymmas i lokaler. Skolor behandlas över huvud taget
inte i planhandlingarna varför det kan antas att det inte planeras för några i området. Vårdlokaler fanns bara knapp information om och angöring är beroende av att
verksamheter och dess entréer är beslutade om placering, vilket inte ser ut att vara
gjort i detta skede.
Samma mönster går att urskilja i tredje kvadranten, delen blandad bebyggelse, vilken
även den bygger på funktioners placering i den byggda miljön. Antaganden och egna
beräkningar har utförs med hjälp av övergripliga siffror men det ger ett osäkert resultat på grund av den låga exaktheten i siffrorna. Inom projektgruppen kan sådana
siffror och fakta ha funnits, men då denna studie bygger på samrådshandlingarna har
de inte gått att finna.
I analysen av beskrivningen av skaG påvisades att avsnittet ”vardagsliv” var det
mest konkreta avsnittet medan ”identitet” det mest abstrakta. Detta syns dock inte
när Masthuggskajen analyseras med skaS eftersom alla aspekter i skaG:s avsnitt
”identitet” går att mäta med modellen: grönska, idrottsplaner, kulturlokaler, siktlinjer
(inte en del av skaS aspekter men behandlas delvis i ”gångnät”) och vattenkontakt.
En del av aspekterna har i analysen delvis behövts uppskattas men det har då berott
på avsaknad av information snarare än att det varit för abstrakt.
5.3.3 UTFALL: FRIHAMNEN
Den sociala konsekvensanalys som tagits fram som underlag till planprogrammet för
Frihamnen är av inventerande karaktär, då inget planförslag vid tidpunkten funnits
att analysera i ett såpass tidigt skede. SkaF för Frihamnen består, som nämnt i avsnitt
4.7, av tre delar. Först har ett resultat av inventeringen tagits fram vilket är i form av
en textbaserad sammanfattning utifrån de sociala aspekter skaG består av. Utifrån
inventeringen och dialoger har sedan målbilder och riktning för projektet tagits fram.
Målbilderna tillsammans med inventeringen ligger sedan till grund för en analys av
utmaningar och konsekvenser inför framtida arbete. I och med att delarna presenteras var för sig blir processen genomskinlig och det går att följa stegen längs vägen.
Det blir också speciellt intressant att analysera eftersom det då är möjligt att jämföra
skaF:s ingående delar.
Först har en analys av sociala aspekter som behandlas, likt för den sociala konsekvensanalysen för Masthuggskajen, utförts. De identifierade sociala aspekterna i
skaF (Windh, 2014) presenteras nedan i tabell 5.7. Precis som för beskrivningen av
verktyget skaG och för skaM för Masthuggskajen är resultatet av denna i form av flytande text. Aspekter har därför behövt identifieras och tolkas för att sedan placeras in
i rubriker. Intressant nog går det att finna en större andel mätbara element i denna
sociala konsekvensanalys än i skaM som är utförd i ett mycket senare skede. I Frihamnens ska har en space syntax–analys avseende rumsintegration utförts och dessutom
används statistik över arbetsplatser.

60

mål

medel

MÅTT

värdeord

Sammanhållen stad Arbetsplatser

Barriärer
Blandade upplåtelseformer
Cykelnät
Funktionsutbud
Gångnät
Närhet hållplats
Kollektivtrafik
Trafiksäkerhet

Samspel & möten Cykelnät

Gångnät
Kulturlokaler
Mötesplatser
Service
Territorier
Vattenkontakt

Vardagsliv Arbetsplatser
Service

Identitet & upplevelse Barriärer

Territorier

Hälsa & säkerhet Cykelnät

Gångnät
Grönområden
Territorier
Trafiksäkerhet

Tabell 5.7:
Identifierade sociala
aspekter i skaF
(Windh, 2014).

Rumslig integration
Rumslig integration
Historiskt djup

Rumslig integration, närhet
Restyta

Inofficiella sociala
strukturer
Segregation
Trygghet

Tillgång
Restyta
Topologi
Belysning
Tillgänglighet, lutning
Närhet
Restyta

Inventeringen behandlar i stort sett samma aspekter som beskrivningen av verktyget
skaG (Göteborgs Stad, 2011a). De aspekter som inte behandlas i skaF men som tas
upp i beskrivningen till verktyget följer ett mönster som också är förklarande för
avsaknaden. Aspekter som offentliga platser, torg, idrottsplatser, skola, förskola och
byggnadsutformning är inte relevant att inventera för ett område som i dagsläget är
outnyttjat och som ska omvandlas till en helt ny struktur. Däremot skulle nämnda
aspekter mycket väl kunna implementeras i en inventering där även omkringliggande
områden inkluderas eftersom deras möjligheter och behov kan vara av relevans vid
utvecklingen av ett såpass stort nytt område.
För att undersöka huruvida mätbarhet och konkretisering kan användas både i
en inventering och i ett tidigt skede av planprocessen, där inget planförslag ännu
finns, har skaS modell översiktligt applicerats på den första delen av skaF: inventeringen (Windh, 2014). I figur 5.5 nedan illustreras en värdering av hur goda förutsättningar planområdet beskrivs ha för de olika sociala aspekterna. Analysen nedan
är alltså inte utförd med enbart planen och planhandlingarna som underlag som för
Masthuggskajen, vilket beror på att något underlag att göra en sådan analys på inte
finns för aktuellt skede i planprocessen. Istället värderas aspekterna utefter vad skaF
(Windh, 2014) pekar på.
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Figur 5.5: Värdering
av inventerade
förutsättningar
för Frihamnen
framtaget genom
modell skaS med
skaF som underlag
(Windh, 2014).
Vita fält innebär
betyg 0, Streckade
fält innebär att ingen
information kring
aspekten har gått
att finna, vilket gör
att betygsättning
inte är möjlig.

Generellt sett är inventeringen av Frihamnen konkret och värdering efter ska går
därmed att göra med relativt stor säkerhet. Däremot går det inte att utifrån inventeringen mäta aspekterna, till exempel storlek på grönytor och närhet till dessa. Detta
hade dock kunnat mätas i en mer djupgående analys genom mätning i en områdesritning, men en sådan ligger utanför denna studies tidsram.
I analysen av inventeringen har bara befintliga aspekter tagits hänsyn till, och inte
vad som planeras eller önskas uppfyllas med planförslaget. Området har idag dåligt
med ytor för rekreation och vistelse men gott om lokaler, arbetsplatser och service.
Området används också i dagsläget till evenemang, och det finns gott om yta för olika
evenemang och pop up–aktiviteter. Aspekterna i andra kvadranten som är kopplade
till tillgänglig stadsmiljö har fått lägst betyg – området är idag inte promenadvänligt,
cykelvänligt, framkomligt, trafiksäkert eller har bra kopplingar med kollektivtrafik.
Tillgången till samhällsservice, fjärde kvadranten, fanns ingen information om bortsett från områdets många lokaler och närhet till andra områdens kulturlokaler. De
aspekter som det inte fanns någon information om – skolor, parkering osv – kan finnas i andra källor och en djupare analys skulle kunna ge svar på även de aspekterna.
Steget efter inventeringen i skaF behandlar målbild och inriktning för planområdet vilket sammanfattas nedan i tabell 5.8. Det går att se likheter i målbilderna med
betyget framtaget av skaS, figur 5.5. De brister som syns i figuren rörande gångnät,
cykelnät, grönområde, lekplats och offentlig friyta behandlas i målbilderna ”en livfull och öppen stadsmiljö” samt ”offentliga rum och gröna miljöer”. Den bristande
vattenkontakten har resulterat i målbilderna ”möta vattnet på ett givande och säkert
sätt” och de bristande kopplingarna i kollektivtrafik, gångnät, cykelnät och territorier vill man åtgärda med målbilden ”knyta samman Frihamnen med kringliggande
områden och staden fysiskt och mentalt”. Måluppfyllelsen utförd med skaS som illusS
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treras i figur 5.5 speglar alltså resultatet, skaF, som tagits fram med Göteborgs Stads
modell vilket pekar på skaS validitet som verktyg för inventerande syfte även tidigt i
planprocessen.
mål

medel

Blandade
bostadsformer

MÅTT

värdeord

Prisnivåer
Storlek
Upplåtelseformer

En livfull och öppen Mötesplatser
stadsmiljö Offentliga rum

Tabell 5.8:
Identifierade sociala
aspekter i målbilder
framtagna i skaF
(Windh, 2014).

Variation, kulturella, alla åldrar

Stråk

Offentliga rum och Parker
gröna miljöer Offentliga rum

Vattenkontakt

Möta vattnet på Offentliga rum
ett givande och
säkert sätt
Knyta samman Barriärer
Frihamnen med kring- Kollektivtrafik
liggande områden
och staden fysiskt och
mentalt
Skapa goda förutsätt- Bostäder
ningar för seniorer och Gångnät
funktionshindrade Kollektivtrafik

Offentliga rum

Mångfaldig funktion
Mångfaldig funktion
Delaktighet

Variation aktiviteter och platser Identitet
Jämlikhet
Jämställdhet

Restyta
Attraktiva hållplatser

Mångfald
Tillgänglighet
Trygghet

Orienterbarhet, närhet, kontinuitet
Orienterbarhet, närhet, kontinuitet

Sociala referensramar Evenemangsytor
i ett nybyggt område Pop-upytor
Hållbara och funktio- Arbetsplatser
nella arbetsplatser

Variation av verksamheter

Jämställd och jämlik
fysisk planering
En hållbar stadsmiljö Hållbara transportmedel,
som uppmuntrar till en ej bil
hälsosam livsstil
Dialog och
deltagande

Utbud
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6. Slutsats, diskussion &
rekommendationer
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av studien ur vilka
rekommendationer kring hur mätbarhet och konkretisering kan användas
som stöd i sociala konsekvensanalyser konstruerats. Går det att förena
sociala konsekvensanalyser i tidiga planeringsprocesser med konkreta
riktlinjer och mätbarhet eller kräver en sådan konkretisering att de utförs
senare i processen med risk för att förslaget är mer färdigt och i mindre
grad går att påverka?

6.1 Nytta med sociala
konsekvensanalyser
Vilken funktion har sociala konsekvensanalyser i stadsbyggnadsprocessen?
Hur sociala konsekvensanalyser används som verktyg har visat sig variera genom
fallstudierna. I Göteborg är arbetet med och kunskapen kring verktyget utbrett, men
hur det används varierar ändå inom staden och mellan projekt. En av anledningarna
är att skaG för ett projekt utformas av aktuell projektgrupp och handläggare.
I Göteborgs Stad finns ambitionen om att skaG bör finnas med genom hela planprocessen men det realiseras inte alltid, i alla fall inte i pågående projekt vilket visats
i fallstudien av Masthuggskajen. Det är dock en relativt ny insikt att skaG behöver
tidigareläggas ytterligare och arbetet med att systematisera det genom en ny gem–
pil pågår i dagsläget. I Frihamnen har detta synsätt applicerats i och med att skaG
används som verktyg redan till planprogrammet. Planer av stora stadsutvecklingsprojekt tenderar att pågå under mycket lång tid, planerna för Södra Värtahamnen
har som exempel pågått sedan 2001. Att sociala konsekvensanalyser som verktyg är
relativt nytt i Sverige kan vara en av orsakerna till att de inte implementerats i planer
som redan hunnit pågå ett par år.
Förslaget med en proaktiv modell, sva, i Stockholm visar på samma riktning –
en ambition om att implementera sociala konsekvensanalyser i tidiga skeden av planprocessen. Studien har påvisat att beslut i olika skeden av planprocessen sätter
begränsningar för de sociala värdena längs vägen, och i Göteborgs Stad ges sociala
frågor mer utrymme i och med att de inkluderas i budgeten. Av studien framkom
inte om så är fallet även i Stockholms Stad, och annars är införande av sociala konsekvensanalyser, eller deras kommande verktyg sva, även i Stockholms Stads budget
önskvärt.
▶ Studien visar, likt man i Göteborgs Stad menar, att sociala
konsekvensanalyser bör finnas med genom hela stadsbyggnadsprocessen,
och gärna även i stadens budget för att ge utrymme åt sociala frågor i
beslutsfattandet.

6.2 Abstrakt eller konkret?
Hur konkreta kan sociala konsekvensanalyser vara?
De studerade modellerna för social konsekvensanalys har visat sig vara mycket olika
i abstraktionsnivå, och eftersom arbetet med sociala konsekvensanalyser ser olika ut
genom hela Sverige antas även abstraktionsnivån variera. I Göteborgs Stads modell
skaG syns ett avståndstagande från konkreta riktlinjer, där ett argument är att man
genom att konkretisera snarare sätter taket för sociala värden. En tendens till likställande mellan konkreta riktlinjer och checklista finns alltså, men det är i själva verket
två olika saker. Kring problematiken i att konkretisering begränsar menar Spacescape (2016, s.9) att:
”Att ta fram kvantitativa riktlinjer som går att mäta i ett tidigt skede,
mot ett planprogram betyder inte att kvantitet ersätter kvalitet och sociala värden. Tydliga måltal kan dock användas för att belysa resursfördelning och ställa olika nyttor mot varandra.”
Mätbarhet och sociala förändringsprocesser behöver inte vara motsatser till varandra. Istället kan mätbarhet och konkretisering bidra till att visualisera annars svårgreppbara förändringsprocesser och tydliggöra avvägningar. Avståndstagandet från
mätbarhet med grund i att sociala frågor är subjektiva leder till att subjektiviteten
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förflyttas framåt i processen till när breda begrepp ska översättas till stadsform.
Stadsform är komplicerat att representera i ord (Legeby, Berghauser Pont & Marcus,
2015b) vilket innebär att sociala konsekvensanalyser baserade helt på breda begrepp
och visioner blir begränsande i sig.
Kritik mot begränsningen i konkretisering av sociala värden grundar sig främst i
att det inskränker kreativitet, innovativa lösningar och värdeökande (Caldenby, 2013;
Petersson, 2016; Vanclay, 2002). Ett problem som lyfts i fallstudierna är dock en stor
tids– och resurspress när det i dagsläget byggs, eller planeras för att byggas, mycket i
städerna. Det framkom vara mycket komplicerat och tidskrävande att värdera sociala konsekvenser på sättet man idag gör i Göteborgs Stad: att jämföra med stadens
styrdokument. Med dessa insikter går det att argumentera för att konkretisering, som
kräver mindre tidskrävande tolkning för jämförelse, kan bidra till att frigöra tid i planarbetet som då kan läggas på innovativt lösningsarbete.
▶ Konkretisering av sociala konsekvensanalyser har potential att frigöra tid för
kreativa och innovativa lösningar.

Vad kan konkretiseras?
En hög abstraktionsnivå påvisades i avsnittet ”identitet” i beskrivningen till Göteborgs Stads skaG, och samma mönster syntes för samma avsnitt i skaM för Masthuggskajen där få konkreta aspekter behandlades i avsnittet. Det stämde dock inte överens
med vad skaS var kapabel att mäta i samma avsnitt, vilket pekar på att avsnittet inte
nödvändigtvis behöver betraktas såpass subjektivt.
Något sätt att konkretisera de mer abstrakta aspekterna som skaS hanterar som
värdeord har dock inte observerats i studiens komparativa analys.
▶ Även mer abstrakta aspekter är, i viss utsträckning, möjliga att konkretisera
och därmed tydliggöra.

6.3 skillnad i resultat
Hur skiljer sig resultatet av mätbara metoder från mer kvalitativa?
Ur studien har framkommit att resultatet av sociala konsekvensanalyser utförda med
Göteborgs Stads modell skaG är relativt otydligt ur ett konkretiseringsperspektiv. En
blandning av konsekvenser, beskrivna med breda begrepp, och vägledning till vidare
arbete presenteras i en flytande text. För att greppa helheten av riktningen av de sociala konsekvenserna för fallstudieområdet Masthuggskajen krävdes en djupare analys
av varje aspekt för sig. SkaS resultat är i motsats konkret och visuellt genom att ge en
bild av balansen mellan de sociala aspekterna, vilket visade sig svårare att skaffa sig
en uppfattning om i resultatet av Masthuggskajen.
Den största skillnaden i resultatet syns i tillförlitligheten. En social konsekvensanalys helt utan riktlinjer gör att innehållet kan variera mellan projekt. Det går därför
att ifrågasätta tillförlitligheten i en sådan modell för att analysera sociala aspekter.
Mätbarheten i skaS har visat sig ha hög reliabilitet i och med att värderingen av
Södra Värtahamnen utförd av workshopdeltagarna speglade det som framkommit i
analysen. Denna studie i sig visar också på att verktyget skaS går att använda för att
utföra analyser självständigt. SkaS varit alltså varit tillräcklig som vägledning för att
kunna utföra en liknande social konsekvensanalys för ett område tillsammans med
aktuella planhandlingar.
▶ Tillförlitligheten i konkretiserade sociala konsekvensanalyser högre än för
mer abstrakta.

66

6.4 mäta sociala
konsekvenser - vad?
Hur säkerställs en bredd av sociala aspekter?
SkaS hela funktion är att erbjuda riktlinjer för sociala aspekter i stadsbyggnad. I och
med ständig utveckling av forskning i stadsbyggnadsfrågor kan skaS behov av kontinuerlig uppföljning och uppdatering vara större än vad Göteborgs Stads modell skaG
är. Med ny forskning kan skaS innehåll förfinas och aktualiseras. En mer öppen modell kan istället kräva en forskningsöversikt för varje enskilt projekt, vilket också kan
vara tidskrävande. Ett intersubjektivt synsätt betyder också att det teoretiskt sett är
möjligt att konkretisera även de aspekter som hanteras som värdeord i skaS; trygghet,
jämlikhet etc. För att göra det i praktiken behövs dock mer forskning eller praktiska
erfarenheter tillvaratagna från andar projekt att förankra konkreta aspekter i.
Göteborgs Stads skaG bygger istället på att sociala aspekter är kontextberoende
och några riktlinjer för att säkerställa inkludering av sociala aspekter finns inte. Istället är verktyget öppet för att kunna platsanpassas och en variation inom projektgruppen ska göra att viktiga sociala aspekter lyfts. Utifrån denna studie går det inte
att avgöra vilken modell som är bäst för sociala konsekvensanalyser. Eftersom skaG
är såpass öppet finns inga begränsningar för vad som hanteras viket kan möjliggöra
för ett mer omfångsrikt fält av sociala aspekter. Att konkretisera kan dock hjälpa att
säkerställa att viktiga aspekter inte missas samt visualisera en balans mellan aspekter
som är svårare att göra med breda begrepp. Däremot är platsanpassning ändå nödvändigt eftersom stadsbyggnad förekommer i många olika former.
▶ Abstrakta sociala värden eventuellt möjliga att konkretisera med mer
forskning och praktiska erfarenheter att förankra konkreta aspekter i.

Rekommendationer för skaS:
SkaS täcker ett brett spektrum av sociala aspekter. Vid jämförelse med framtagen
teori kring sociala aspekter, samt i jämförelse med Göteborgs Stads skaG, framkom
att skaS skulle kunna kompletteras med några ytterligare aspekter som i nuläget inte
behandlas. SkaG behandlar ”korsande stråk” vilket inte skaS direkt avhandlar. Korsande stråk handlar om att människor ska ha chans att mötas i vardagen eftersom
möten med andra människor bidrar till att skapa förståelse och acceptans till andra
grupper i samhället. Ett sätt att konkretisera ”korsande stråk” kan vara att analysera
målpunkter i vardagen för olika människor, och därefter analysera hur pass integrerade de är. Ett exempel på metod som kan vara användbar för detta är en som kallas
Personas och är en användarmetod som används i hög utsträckning i mjukvaruutveckling. men som borde kunna vara användbar även i stadsbyggnad Metoden ger en
djupare förståelse för användares perspektiv än vad andra metoder, som till exempel
scenarion, gör (Pruitt & Grudin, 2003).
En aspekt som behandlas i Citylabs modell är hållbart resandeandel vilket skulle
kan vara intressant att utveckla skaS med. Gång– ,cykelnät och kollektivtrafik behandlas i skaS men då genom medlen lutning, rumsintegration, korsningstäthet, genhet och närhet till spårstation. Nämnda medel är bidragande faktorer till att öka
andelen människor som väljer hållbara transportmedel i staden. Indikatorn hållbart
resandeandel är eventuellt svår att mäta i en social konsekvensanalys för ett outnyttjat område som Södra Värtahamnen, men för ett område med befintliga bostäder,
arbetsplatser, service och infrastruktur kan måttet vara användbart. Kanske främst
i uppföljningssyfte, vilket ambitionen för skaS användningsområde innefattar (Spacescape, 2016).
Ur fallstudierna konstaterades vikten av att inkludera inte bara planområdet i
en social konsekvensanalys utan även omkringliggande områden. En analys utförd
med skaS ger annars en inte helt komplett bild. I Göteborgs Stads skaG används fem
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geografiska analysnivåer medan skaS inkluderar ett 500 meter perifert buffertområde. Planområdets roll i staden eller regionen behandlas inte i skaS vilket kan vara
relevant eftersom ett holistiskt perspektiv är viktigt i stadsbyggnad.
▶ Kan kompletteras med analys av hur människor från olika sociala grupper
kan mötas i vardagen, eventuellt med hjälp av metoder som Personas.
▶ Kan kompletteras med hållbart resandeandel, främst i uppföljningssyfte.
▶ Kan kompletteras med analys av planområdets roll i staden eller regionen likt
Göteborgs Stads geografiska analysnivåer: byggnad & plats; närmiljö; stadsdel;
stad & region samt regionen.

Rekommendationer Göteborgs Stads ska:
Det har genom studien av Göteborgs Stads skaG framkommit att modellen bygger på
ramar i form av matrisen men annars är relativt öppet. Det finns därmed inga riktlinjer för vilka sociala aspekter som en skaG bör innehålla. Genom att studera vilka
aspekter som behandlas i beskrivningen av verktyget och jämföra med teori kan en
uppsättning faktorer påvisas vilka inte inkluderas i skaG.
• Andel återanvänd mark
• Integration mellan befintligt bebyggelse och ny
• Fastighetsstorlekar och –täthet
• Kvartersformer
• Skolors tillgång till grönytor
• Samnyttjade gårdar
• Grönytefaktor
• Gena gångstråk
• Storlek på innegårdar
• Bottenvåningar
• Restyta
• Vårdlokaler
• Cykelparkering
• Bilpooler
• Samordnade P–lösningar
• P–normer
• Andel hållbara resor
En del av faktorerna i listan ovan visade sig däremot behandlas i fallstudierna skaM
och skaF, och slutsatsen att innehållet i sociala konsekvensanalyser varierar från fall
till fall stärks därmed ytterligare. Med avsaknaden av riktlinjer tillsammans den påvisade variationen går det att påstå att det inte kan garanteras att en skaG behandlar
alla sociala aspekter som är viktiga för social hållbarhet i staden.
▶ Kan kompletteras med ett systematiskt sätt att säkerställa en bredd av
sociala aspekter.
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6.5 mäta sociala
konsekvenser - när och hur?
Kan mätbarhet vara ett stöd i sociala konsekvensanalyser?
Aspekterna som skaS behandlar som värdeord kvarstår efter studien som svåra att
mäta och konkretisera. Det visade sig att det var fullt möjligt att utföra en social konsekvensanalys med skaS modell både för Masthuggskajen och för Frihamnen, om än
med lite olika utföranden på grund av de olika skedena i planprocessen.
Det som inte gick att mäta för Masthuggskajen berodde framför allt på avsaknad
av fakta och obestämda aspekter. Samhälleliga funktioners placering i planen var
ännu inte bestämt vilket påverkade analys av utbud och variation av dessa, till exempel kulturlokaler. Därmed var analyser av hur bottenvåningar och stråk fungerar
också svåra att utföra. Uppskattningar fick göras där detaljerad fördelning av bta inte
funnits att tillgå, men sådan information kan ha funnits i projektgruppen vilket då
möjliggör en säkrare värdering av till exempel aspekten arbetsplatser. Samma faktorer var heller inte bestämda i fallet med Södra Värtahamnen, fallstudierna befann
sig i liknande skeden av planprocessen, men är alltså ändå möjligt att värdera med
konkreta medel.
▶ Det går att konkretisera en social konsekvensanalys även om utbud och
placering av samhällsfunktioner ännu inte är beslutad.
Den studerade sociala konsekvensanalysen för Frihamnen, skaF,utfördes tidigt i planprocessen, som underlag till planprogrammet. När den analyserades genom skaS
modell visades att det även i tidiga skeden går att konkretisera. Värt att påpeka i fallet
med Frihamnen är dock att området idag är ett i stort sett outnyttjat område utan
stadsmässig utformning varför till exempel skolor och torg inte finns inom planområdet. Det som finns i planområdet kommer eventuellt inte heller att finnas kvar då
området ska göras om och få en helt ny karaktär. Vid tidig inventering av ett område
som istället till exempel ska förtätas är dessa faktorer mer relevanta att inventera. De
är däremot inte mindre viktiga för området Frihamnen och bör definitivt finnas med
i analysen ändå för att påvisa bristen och för att därmed inte glömmas av i senare
skeden. Göteborgs Stad föreslår aktiviteter som gåturer, workshops och intervjuer för
datainsamling vid inventering. Kritik mot dialoger som tillförlitlig källa uppkom dock
i litteraturen och en rekommendation är därför att komplettera sådana metoder med
en mätbar modell som skaS för att öka validiteten i datainsamling för inventering.
▶ Det går att konkretisera sociala konsekvensanalyser i tidiga skeden som
inventering.
▶ Dialoger kan kompletteras med mätbara modeller som skaS för ökad validitet
i datainsamling.
Ännu tidigare i planprocessen, som vid produktionsplanens framtagande när Göteborgs Stad rekommenderar att skaG implementeras, kan det vara svårt att mäta och
konkretisera helt enligt skaS. I ett såpass tidigt skede efterfrågas dock bara en grov
uppskattning vilket konkretisering skulle kunna bidra till att tydliggöra. Genom att
applicera skaS på en ännu större skala, kanske hela staden, kan skaS ha möjlighet
att visa på balans mellan sociala aspekter i staden. Sådana insikter kan sedan vara
användbara när stadens projekt ska prioriteras i produktionsplanen. En djupgående
analys för en sådan stor skala kan vara tidskrävande men en översiktlig sådan är
eventuellt det enda som krävs.
I studien framkom beslut fattade i planprocessens olika skeden kan vara begränsande om inte sociala frågor finns i åtanke. Sociala konsekvensanalyser som följer en
plan genom hela processen, från tidigt skede, kan bidra till tillförlitligheten i beslut
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genom att de kan grundas i en social konsekvensanalys. Det framkom också att om
större förändringar krävs i planen behöver planen genomgå ytterligare ett samråd.
Därför kan en effekt av implementering av sociala konsekvensanalyser tidigt vara en
kortare planprocess vilket är eftersträvansvärt i och med det höga trycket på byggsektorn i dagsläget.
▶ För en översiktlig analys i mycket tidiga skeden kan konkretisering eventuellt
användas som beslutsunderlag för prioritering av projekt inom staden.
▶ Sociala konsekvensanalyser från tidigt skede har potential att bidra till
kortare planprocess.
I fallstudierna framkom att förutsättningarna för planen ändrats under tidens gång
vilket påverkat planen markant. Förändrade förutsättningar borde innebära att även
genomförda sociala konsekvensanalyser påverkas. Eftersom skaS behandlar alla
aspekter för sig för att ge en helhetsbild är det okomplicerat att justera efter förändringar vilket snabbt ger en ny bild av balansen mellan aspekter och graden av
måluppfyllelse. Eftersom resultaten av mer abstrakta sociala konsekvensanalyser visat
sig mer svårtydda antas det vara svårare att göra förändringar i en sådan.
▶ Konkretiserade sociala konsekvensanalyser eventuellt enklare att justera om
planens förutsättningar förändras.
En stor möjlighet som utlästs ur studien är att använda mätbarhet och konkretisering som stöd i uppföljning av sociala konsekvensanalyser. Några systematiserade
och verksamhetsöverskridande rutiner för uppföljning finns inte hos kommunerna.
Eftersom konkreta modeller visat sig ge ett mycket överblickbart och tydligt resultat
kan det användas för att utvärdera slutresultatet mot målen. Det kan ge kunskaper
som kan bidra till att fylla det kunskapsglapp mellan stadsbyggnadsåtgärder och dess
effekter som lyftes i litteraturen. I Göteborg har ett behov av uppföljningsmetoder
gjort att egenutvecklade metoder blommat upp i stadens olika verksamheter. Mätbarhet kan då också bidra till en synkroniserad uppföljning, och om en modell som skaS
används tydliggörs verksamheternas ansvarsområden som en helhet men där frågor
är enkla att ta vidare till berörd aktör.
Ett intresse för uppföljning, och särskilt långsiktig sådan, framkom av intervjuerna, både från Stockholm och från Göteborgs håll. I Göteborg var anledningen till att
långsiktig uppföljning inte görs tids- och resursbrist, och eftersom det byggs mycket
även i Stockholm antas situationen vara liknande. Den uppföljning som används i
Göteborg idag är jämförelse med stadens styrdokument, vilken påpekades som tidskrävande och komplicerad, och inte heller en tillförlitlig metod eftersom dokument
kan vara olika gamla och dessutom ha motstridiga mål. Att följa upp med en konkret
och mätbar modell kan då vara ett mer effektivt sätt som ger en tydlig bild av situationen.
▶ Konkretiserade sociala konsekvensanalyser kan användas för bättre
systematiserad och verksamhetsöverskridande uppföljning, både lång– och
kortsiktig.
En stor fördel med skaS är att dess utformning gör att jämförelse är möjlig. Det kan
utnyttjas i alla nämnda problem. Jämförelse med mål, jämförelse mellan förändringsförslag och framför allt jämförelse mellan områden vilket då kan ge viktig kunskap
om orsaker och konsekvenser som kan användas i framtida projekt.
▶ Konkretiserade modeller kan användas för jämförelse i högre grad än
abstrakta, vilket även kan fungera som metod för kunskapsutveckling.
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6.6 Metoddiskussion
för studien
Ämnesområde
Sociala konsekvensanalyser diskuteras idag mycket och social hållbarhet i stadsbyggnad visade sig vara studerat från många olika håll i tidigare forskning. skaS, som varit
studiens utgångspunkt, är en modell för social konsekvensanalys som tagits fram på
senaste tiden. En samstämmig mening i litteraturen var dock att både social hållbarhet och sociala konsekvensanalyser är breda och otydliga ämnen, varför denna studies inriktning – mätbarhet och konkretisering som stöd i sociala konsekvensanalyser
– är relevant i diskussionen.

Metodval
Studien är utförd ur ett intersubjektivt perspektiv: att det går att objektivt mäta subjektiva saker. Det innebär att även resultatet behöver betraktas från samma perspektiv. Under arbetet uppenbarade sig att studieobjekten – Göteborgs Stads skaG och
skaS – bygger på lite olika perspektiv. Ur en omvänd studie – till exempel av skaS ur
ett subjektivt perspektiv – skulle andra iakttagelser kunna göras.
Den abduktiva ansatsen möjliggjorde för breda och öppna forskningsfrågor där
resultatet inte är ett ja eller nej utan snarare ett värde, se figur 2.2 för illustration av
abduktiv ansats. I abduktiva ansatser är det vanligt att forskningsdesignen tas fram
under processens gång, i denna studie i växelverkan med teori eftersom gav mycket
ny kunskap som formade forskningsfrågorna och därmed metoden.
Kvalitativ metod tillsammans med fallstudier lämpade sig bra för denna studies
forskningsfrågor av öppen karaktär eftersom det finns många element som är av
betydelse i sociala sammanhang och svaret finns i helheten. Av samma anledning
var triangulering mycket användbart eftersom det överlappande fältet, se figur 2.5,
genererade en helhetsbild av resultatet från de tre hållen.
Valda kvalitativa metoder har gett ett brett fält av kunskap som gett kunskap både
inom och utanför studiens domän och kan därför sägas ha relativt hög validitet.
Valda metoders validitet var inte tillräckligt hög för att besvara forskningsfrågorna
ensamma, men i kombination med studiens analys av fallstudierna genererades tillräckligt med data för ett resultat med godtagbar validitet. Studiens externa validitet
kan ifrågasättas i högre grad på grund av fallstudiernas stora roll i arbetet och deras
smala upptagningsområde. Huruvida studien går att generalisera och applicera på
projekt som skiljer sig mycket från fallstudieprojekten kräver mer undersökning för
att besvaras med säkerhet.
En abduktiv ansats innebär att forskaren gör tolkningar och urskiljer mönster i
det studerade. Så har skett i denna studie, mycket av det använda materialet har krävt
tolkning och processering för att användas och det är därför inte säkert att samma resultat framkommit av en annan studie med samma förutsättningar, och reliabiliteten
för studiens metod skulle kunna stärkas ytterligare.

Val av fallstudier
De studerade fallstudierna fungerade på liknande sätt som metodtrianguleringen
eftersom det är ur det sammanlagda resultatet som slutsatser kan dras. Även fallstudierna valdes efter hand i processen. Analys av Södra Värtahamnen och Masthuggskajen visade på andra kunskapsluckor – de tidiga skedena av planprocessen
– varpå Frihamnen adderades som referensprojekt. Att alla fallstudieområden finns i
storstäder kan både vara problematiskt och positivt. Arbetet med sociala konsekvensanalyser kan se mycket annorlunda ut i små städer samtidigt som det har visat sig
att många mindre städer använder storstädernas exempel som inspiration för eget
arbete. Det är också möjligt att det endast är storstäderna som besitter resurser som
krävs, både ekonomiska och resursmässiga, för att arbeta genomgående med sociala
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konsekvensanalyser. Genom att använda modeller som redan tagits fram möjliggörs
dock användning av sociala konsekvensanalyser även i mindre städer eftersom resurser då inte behöver läggas på metodutveckling. Fallstudieområdenas likheter kan
dock utgöra en begränsning i studiens tillämpning på andra områden. En helt annan
typ av projekt, till exempel utveckling av ett miljonprogramområde, har helt andra
förutsättningar än en nyutveckling av ett vattennära område i de mest centrala delarna av storstäder.

Studiens resultat
Perspektivet för studien – mätbarhet och konkretisering som stöd i sociala konsekvensanalyser – har lett till ett resultat där det visar sig att det går att få stöd av
konkretisering och mätbarhet. Det uppdagades dock åsikter i form av två läger kring
detta i litteraturen och huruvida alla sociala konsekvensanalyser bör göras mätbara
kan denna studie inte säga. Det finns antagligen åsikter för och emot en precisering
av aspekter för en social hållbarhet, och det kommer inte denna studie att ändra på.
Den kan å andra sidan lyfta social hållbarhet som ett ämne som inte måste vara så
komplext och svårgreppbart som det ibland framställs.

Vidare studier
För att ytterligare utveckla studiens resultat och dess generaliserbarhet är vidare studier av intresse.
• Studiens slutsatser skulle vara intressant att tillämpa i andra sammanhang av
stadsbyggnadspraktiken: i andra städer, andra typer av projekt och i projekt
av annan storlek och omfattning.
• Det skulle vara intressant med en fördjupad studie på ett projekt där mätbarhet och konkretisering används i sociala konsekvensanalyser genom hela
projektet.
• En mer djupgående analys av mätbarhet och konkretisering i inventerande
syfte skulle kunna komplettera den mer översiktliga analysen som i denna
studie utförts för Frihamnen.
• Ur studien, både i litteratur och i fallstudier, framkom att det saknas kunskap om förändringsprocesser och stadsbyggnadsåtgärders effekter. Detta är
ett stort och komplicerat arbete, men att testa hur en mätbar modell som
skaS kan fungera i uppföljande syfte är önskvärt. Eftersom den dessutom är
såpass lätt att använda för jämförelser skulle en form av kunskapsbas kunna utvecklas för att ytterligare systematisera arbetet med social hållbarhet i
stadsbyggnad.
Slutligen syns ett behov av ännu mer forskning kring social hållbarhet i stadsbyggnadssammanhang generellt eftersom det ännu finns kunskapsluckor. En viktig pusselbit, som det idag finns i alla fall några studier kring men som kan behöva mer
kunskap, är steget mellan forskning och praktik så att forskningen kommer till nytta
Det gäller även forskning som idag finns men som inte utnyttjas i praktiken vilket är
en bidragande faktor till antaganden utan forskningsförankring. Framför allt forskning kring hur vår fysiska miljö konkret påverkar social hållbarhet eftersom sådan
forskning kan användas för att förankra konkreta riktlinjer i och därmed öka modeller som skaS kapacitet. För i slutändan handlar inte sociala frågor i stadsbyggnad om
huruvida de bör konkretiseras eller inte utan snarare om att hur vi bygger de bästa
möjliga städerna för alla.
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8. Bilagor

Bilaga 1: Intervju
Silvia Orrego Briceño
Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Göteborg och processledare för arbetet med
SKA för Göteborgs Stad
Plats för intervju: Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Datum för intervju: 2016–11–22
Huvudfrågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

När i planprocessen kring Masthuggskajen startades arbetet med ska?
Hur långt har planprocessen kommit och hur har den sett ut?
Vad har använts som underlag för ska:n?
Vad är ska:ns resultat?
Går det att på något sätt peka på en riktning och sätta betyg för hur socialt
hållbart området blir genom ska:n?
Hur används resultatet? Görs förändringar i planen efter ska:ns resultat?
Hur stor utrymme har ska:n att påverka planen?
Har ska använts som beslutsunderlag för flera planförslag?
Görs uppföljning av ska:n? När?
Görs uppföljning senare, t.ex. när området är färdigbyggt, för att se hur väl
målen uppfyllts?
Hade du hellre sett att ska utförts tidigare för att ha mer utrymme att påverka planen?

Bilaga 2: Intervju
Mariella Petersson
Utvecklingsledare Stadsutveckling S2020 — Verksamhet för social
hållbarhet
Plats för intervju: Social resursförvaltning, Göteborg
Datum för intervju: 2016–11–25
Huvudfrågor:
• Hur arbetar man med utveckling av verktyget?
• Hur fungerar verktygets delar – kunskapsmatrisen och beskrivningsdokument för ska och bka – som stöd i arbetet?
• Hur säkerställs ett komplett innehåll i ska och att arbetet utförs konsekvent
när kunskapen är spridd bland stadens verksamheter?
• När implementeras ska i planprocessen?
• Används ska på samma sätt om det implementeras i ett tidigt eller sent skede
av planprocessen?
• Finns det riktlinjer för vilka metoder som ska användas i en ska? T.ex.
workshops, dialoger och liknande.
• Hur länge finns en ska kvar i planprocessen?
• Hur ser uppföljning av ska ut?
• Används ska som beslutsunderlag mellan planalternativ?
• Med de breda begrepp som ska består av – hur avgörs vad som är bättre eller
sämre? Används några indikatorer? Kan man sätta betyg på planen?
• Hur tar man vara på erfarenheter från ett projekt?
• Har du något exempel på ett projekt där ska använts på ett bra sätt?

Bilaga 3: Intervju
Helena Ackelman
Projektledare stadsplanering. Stockholms Stadsbyggnadskontor, Planavdelningen.
Telefonintervju
Datum för intervju: 2016–12–19
Huvudfrågor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har det utförts någon ska för Södra Värtahamnen tidigare?
Av vilken anledning anlitas konsult för att utföra ska?
Hur används resultatet av ska:n för Södra Värtahamnen?
Hur stort utrymme har resultatet att påverka planen?
Har ska:n för Södra Värtahamnen utförts i rätt skede av planprocessen?
Hur tillvaratas erfarenheter från ett ska-arbete eller projekt?
Hur ser det fortsatta arbetet med ska för Södra Värtahamnen ut?
Används ska för uppföljning i senare skeden?

Bilaga 4: Citylabs mål
kopplade till social
hållbarhet
Avgränsad och sammanfattad av författaren. Innehåller målen samt vad som behövs
redovisas för att erhålla Citylab–certifiering.

bebyggelse

Mål

Ska redovisas

Resurseffektiv markanvändning.

Projektets lämplighet för exploatering utifrån
sociala aspekter.

Sammanlänkad ny bebyggelse för
fysiskt sammankopplad och socialt
integrerad stad.

Återanvänd respektive ianspråktagen mark av
den totala markarealen.
Potential och strategi för integration mellan
ny och befintlig bebyggelse.
Samspel mellan nya och befintliga funktioner.

Kulturvärden

Nyttja befintliga kulturvärden.

Kulturhistoriska värden.
Behovsanalys och strategi för bevarande av
befintliga värdens utveckling.
Strategi och riktlinjer för gestaltning av ny
bebyggelse i relation till befintlig.

funktioner

Förutsättningar för mångfald i variation
i bebyggelse och funktioner.
Närliggande bebyggelsemiljö ska
beaktas.

Strategi för offentliga platser för integration
och möten respektive för rekreation och
avskildhet.
Strategi för hur planen bidrar till att
bostadsbehovet möts i närområde, staden
och regionen, samt motverkar rumslig
socioekonomisk segregation.
Principer för fastighetsstorlekar och -täthet
Principer för kvartersformer/
kvarterstypologier (öppen/sluten, volym,
högt/lågt).
Gestaltningsprinciper för ny bebyggelse i
relation till befintligt.
Gestaltningsprinciper för mellanrum (gator,
torg, offentliga platser och stråk).

Människor

En god livsmiljö som möjliggör sociala
aktiviteter för boende, verksamma och
besökare.

transporter

Närhet och tillgänglighet till urbana
funktioner.
Goda förutsättningar för användning
av hållbara transporter.

Behov, potential och strategi för att nyttja
kollektivtrafiknära lägen (definieras i
projektet).
Säkerställande av att underlaget för
kollektivtrafik är tillräckligt stort för att
högkvalitativ kollektivtrafik ska kunna
erbjudas.
Utformning av hållplatser och knutpunkter
som tillgodoser cykelparkeringsbehov.
Principer för gena, säkra och trygga gångstråk
(planera för gång och cykel för sig).
Hur planen på fastighetsnivå lyfter
mobilitetsfrågor (cykelparkering, bilpooler,
samordnade parkeringslösningar).
Parkeringsnormer för bil och cykel i
jämförelse med likvärdig bebyggelse i
kommunen och andra kommuner.
Riktvärde för indikatorn hållbart resandeandel.

platser

Mål

ska redovisas

Trygga och säkra offentliga och
semi-offentliga platser och stråk för
människor oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning eller ålder.

Hur förflyttningar inom området sker med
hög orienterbarhet.
Principer för hur barn- och ungdomars,
kvinnors, funktionsnedsattas och äldres behov
särskilt ska beaktas i gestaltningen av stadens
offentliga platser och stråk.
Hur offentliga platser stödjer och stimulerar
val av gång–, cykel– och kollektivtrafik som
färdmedel.
Hur en sammanhängande och kontinuerlig
struktur av offentliga platser och stråk skapas,
även i relation till närområden.
Utformning av huvudstråk utifrån
tillgänglighet för människor med olika behov.
Tillgång till offentliga och gröna rum,
mötesplatser och stråk.
Tillgång till mötesplatser för kultur– och
religionsutövning.
Tillgång till icke–kommersiella offentliga
platser.
Hur planen ska utvecklas för att främja
rekreation och fysisk aktivitet (t.ex. tillgång
till parker, lekplatser, odlingsmöjligheter och
aktivitetsytor för alla åldrar och grupper).

Skolmiljöer

Goda utomhusmiljöer.
Integrerade i en hållbar utveckling av
området.

Ytbehov för: förskolor, grundskolor,
gymnasieskolor, skolgårdar samt
idrottsverksamhet.
Förskolor och skolors placering i
projektområdet och i angränsande byggd
miljö.
Hur skolgårdar, parkeringsplatser, etc.
kommer att samutnyttjas för en utvidgad
beläggning över dygnet.
Hur skolor och förskolor ska planeras med
hänsyn till strategier för hållbara transporter,
med särskilt fokus på säkra skolvägar.
Skolverksamheters, i synnerhet förskolors,
tillgång och närhet till kvalitativa grönytor.
På vilka sätt skolverksamheterna kommer att
ha en integrerande sociokulturell funktion i
projektområdet.
Vilka kompetenser som har varit
involverade i att fastställa mål, åtgärder och
uppföljningsinsatser.

Grönytor

Mångfunktionella grönytor som stärker
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

En etablerad metod för grönytefaktor för
såväl kvartersmark som allmän platsmark
ska tillämpas där minimi– och målnivå
specificeras.

2
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1
1
1
1

Bicycle Facilities

Housing and Jobs Proximity

Steep Slope Protection

Site Design for Habitat or Wetland and Water Body Conservation

Restoration of Habitat or Wetlands and Water Bodies
Long-Term Conservation Management of Habitat or Wetlands and Water Bodies

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

9
6
4
7
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1

Connected and Open Community

Walkable Streets

Compact Development

Mixed-Use Neighborhoods

Housing Types and Affordability

Reduced Parking Footprint

Connected and Open Community

Transit Facilities

Transportation Demand Management

Access to Civic & Public Space

Access to Recreation Facilities

Visitability and Universal Design

Community Outreach and Involvement

Local Food Production

Tree-Lined and Shaded Streetscapes

Neighborhood Schools

Prereq

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Required

Required

Y

Compact Development

Prereq

Y

Required

Walkable Streets

Prereq

41

Neighborhood Pattern & Design

Y

0

7

Access to Quality Transit

Credit

0

2

Brownfield Remediation

Credit

0

10

Preferred Locations

Credit

Credit

Required

Floodplain Avoidance

Prereq

Y

Required

Agricultural Land Conservation

Prereq

Required

Y

Required

Wetland and Water Body Conservation

Prereq

Imperiled Species and Ecological Communities

Prereq

Required

28

Y

Smart Location

Smart Location & Linkage

Y

0

No

Prereq

0

Y

?

0

Yes

Project Checklist

LEED v4 for Neighborhood Development Plan

?

0

0

0

0

0

0

0

0

No

Light Pollution Reduction

Solid Waste Management

Recycled and Reused Infrastructure

Wastewater Management

Infrastructure Energy Efficiency

1

Regional Priority Credit: Region Defined

Regional Priority Credit: Region Defined

Regional Priority Credit: Region Defined

Regional Priority Credit: Region Defined

PROJECT TOTALS (Certification estimates)

Credit

Credit

Credit

Credit

110

1

1

1

1

4

5
LEED® Accredited Professional

6

1

1

1

2

1

2

3

Innovation

Regional Priority Credits

Credit

Credit

Innovation & Design Process

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

District Heating and Cooling

1

Renewable Energy Production

Credit
Credit

1

Solar Orientation

4

1

2

1

2

1

2

5

Required

Required

Required

Credit

Rainwater Management

Minimized Site Disturbance

Historic Resource Preservation and Adaptive Reuse

Building Reuse

Indoor Water Use Reduction
Outdoor Water Use Reduction

Optimize Building Energy Performance

Certified Green Buildings

Indoor Water Use Reduction
Construction Activity Pollution Prevention

Minimum Building Energy Performance

31
Required

Heat Island Reduction

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Prereq

Prereq

Prereq

Certified Green Building

Green Infrastructure & Buildings
Prereq

Certified: 40-49 points, Silver: 50-59 points, Gold: 60-79 points, Platinum: 80+ points

0

0

0

Y

Y

Y

Y

0

Yes

Project Name:
Date:

Bilaga 5: Checklista för leed
Neighbourhood Development
Finns att hämta på http://www.usgbc.org/resources/leed–v4–neighborhood–development–
current–version

Bilaga 6: resultat av skaM
Utdrag från samrådshandlingar för detaljplan Masthuggskajen (Göteborgs Stad, 2015a)
där sociala konsekvenser behandlas.
Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Sammanhållen stad
Överbrygga barriärer

Planförslaget medför en bättre situation avseende barriärer jämfört med nuläget.
Trots detta kvarstår flera viktiga barriärer. Oscarsleden kvarstår som en barriär
mellan bebyggelse i norra delen av planområdet och kajen. Järnvågsgatan kommer även fortsättningsvis att utgöra en barriär mellan området kring Masthamnsgatan och området kring Järnvågen och kajen.
Genom att flöden till och från hållplatser och kollektivtrafikknutpunkter (båt, linbana, Järntorget, hållplatser för expressbussar och spårvagnar) korsar trafikerade
vägar finns risker avseende trafiksäkerhet, vilket kräver extra fokus i kommande
utformning (se särskilt avsnitt nedan).
Planförslaget stödjer utbyggnad av linbana, bibehållande av båttrafiken med skytteln över älven samt i övrigt goda förutsättningar för attraktiva målpunkter i planområdet vilket ökar möjligheten att överbrygga barriären Göta Älv mot Lindholmen och Hisingen. Områdets karaktär av urban knutpunkt med goda förutsättningar för handel, restauranger, samt grönytor i kombination med möjlighet att
snabbt ta sig över älven från Lindholmen, ger förutsättningar för att knyta ihop
staden över älven.
Genom att exploateringen och tätheten ökar i området ges förutsättningar för starka flöden och stråk som minskar upplevelsen av barriärer genom tomma obefolkade ytor. En risk för barriäreffekt har identifierats vid kvarter Koffen, där stora
befintliga byggnader med svagare möjligheter till levande bottenvåningar i kombination med trafiken på Värmlandsgatan riskerar att stoppa upp flödet av fotgängare mellan östra och västra delen av Masthamnsgatan.
I dagsläget finns en stor acceptans för grupper med helt olika bakgrund att vistas i
området. En potentiell mental barriär med planförslaget utgörs av risken för att
grupper som idag känner sig hemma i det lågt exploaterade och till stilen mer
”ruffiga” området kommer att känna sig utestängda i mer exploaterade kvarter.
Blandat boende

Planförslaget ger förutsättningar för en blandning av bostäder, kontor och verksamheter. Inslag av bostäder finns både i område Järnvågen norr om parken samt
på den nya halvön, samt längs Masthamnsgatan. För byggnader som vetter mot
Oscarsleden är användningen i första hand kontor eller parkering. Upplåtelseformerna för bostäder utgörs av både hyresrätter och bostadsrätter. Genom att flera
befintliga fastigheter i området behålls och kompletteras ges förutsättningar för
variation.
Samspel
Mötesplatser

Masthuggskajen bör erbjuda ett brett spektrum av mötesplatser. Möten i ett intensivt stadsliv, icke-kommersiella och lågintensiva platser, grannskapets mötesplatser, mötesplatser för barn och unga, föreningslokaler och andra aktivitetsytor.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Målpunkter och viktiga kopplingar i området. Det så kallade röda stråket visar
hur förslaget ser en förlängning av Linnégatan ner till älven. Bild: Kanozi
Planen medför goda förutsättningar för stadsliv och stadens mötesplatser. Ett stråk
med förutsättningar för goda affärslägen planeras vid Järnvågen med fotgängarvänliga zoner från Heurlins plats i en båge upp mot Emigrantvägen med tillgång
till flera torg och platsbildningar. Detta stråk har god närhet till andra urbana stråk
i city och närhet till Skeppsbron. En hög exploatering och en blandstad med både
kontor, bostäder, föreningar och icke-kommersiella verksamheter samt ett flertal
kollektivtrafikknutpunkter ger goda förutsättningar för möten i stadmiljö.
Planförslaget ökar medborgarnas tillgänglighet till vattnet jämfört med idag (se
dock kommentarer under Barriärer, främst genom Masthamnsgatan-Järnvågen).
Vattnet tillgängliggörs genom utbyggnad av en halvö i vattnet på den del av planområdet som har kontakt med älven. På halvön planeras för bostäder, kontor samt
restauranger tillsammans med handelsstråk i området Järnvågen. Kajen västerut
från Järnvågen sett är fortsatt avskild, detta område ingår heller inte i planområdet.
Förutom kommersiella mötesplatser är det även centralt att erbjuda ickekommersiella mellanrum och mer lågintensiva platser öppna för alla. Planen ger
goda förutsättningar för mindre torg och platser. Masthamnsgatan har potential att
få en mer lågintensiv karaktär. Genom etablerande av två parker, en i den västra
delen av planområdet och en i mitten av området Järnvågen i öster, ökar tillgången till grönområden i området. En förutsättning för tillgången till parkerna är att
möjligheten till samnyttjande mellan publik verksamhet och förskolans behov av
utegårdar kan utnyttjas, framförallt gällande den västra parken.
Med tanke på planområdets läge med närhet till trafikleder, starkt trafikerade gator samt potentiellt stora flöden av besökare och förbipasserande krävs att det
finns möjlighet för boende i området att mötas i en lugnare miljö. Tillgång till
inneslutna bostadsgårdar är viktiga särskilt ur ett barnperspektiv. I planförslaget
finns förutsättningar för inneslutna bostadsgårdar, men genom att gårdarna inte
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utformats helt slutet finns en liten risk för att barnperspektivet inte helt tillgodoses.
Levande bottenvåningar

Att i Masthuggskajen utveckla levande och aktiva bottenvåningar i stadsmiljön
har betydelse för flera hållbarhetsaspekter. Som framgår i beskrivningen ovan är
det betydelsefullt med levande bottenvåningar exempelvis för att överbrygga barriärer och skapa trygga och tilltalande mötesplatser för alla göteborgare. För en
hållbar livsstil har det betydelse i form av tillgång till nära service som behövs för
vardagslivet.
Planförslaget ger generellt goda förutsättningar för levande bottenvåningar, men
för vissa delar har det identifierats en risk för inaktiva bottenvåningar. Som
nämnts i avsnittet om barriärer bedöms Masthamnsgatan kvarter vid parkeringshuset Koffen innebära utmaningar, där stora befintliga byggnader ger svagare
möjligheter till levande bottenvåningar.
Vardagsliv
Struktur för hållbara transportsystem fotgängare

Ett hållbart transportsystem ur fotgängarperspektivet innebär att ett område är
tillgängligt och attraktivt för fotgängare, att det upplevs som tryggt och att man
lätt kan orientera sig i området samt att området är trafiksäkert, även för barn och
unga.
Masthamnsgatan har potential att bli en fotgängarvänlig zon, även om det finns
utmaningar i form av vissa barriärer (se avsnitt ovan). För att få trygghet är det
även viktigt med folkliv över dygnet, t.ex. genom levande bottenvåningar i fastigheterna längs Masthamnsgatan.
Planen för Masthuggskajen medför utmaningar särskilt vad gäller trafiksäkerhet
vid hållplatser samt med konfliktpunkter mellan gång och cykel.
För gångstråk mellan knutpunkter för kollektivtrafik, se nedanstående avsnitt.
Struktur för hållbara transportsystem cykel

Ett hållbart transportsystem som stödjer cyklande innebär att ett område är tillgängligt och attraktivt för cyklister, att de upplevs som tryggt och att man lätt kan
orientera sig i området samt att området är trafiksäkert, även för barn och unga.
Både snabbare pendelcykelstråk och lite lugnare stadscykling behöver inrymmas,
liksom lättillgänglig och säker cykelparkering.
Centrala stråk för cyklister i planområdet Järnvågsgatan:




Koppling mellan Allén och pendelcykelstråk längs älven, dels via Järnvågsgatan (primärt stråk), dels via Järntorgsgatan/Emigrantvägen (sekundärt stråk)
Tillgång till pendelcykelstråk längs älven från Linné

Cykelbanan utmed kajen är i översiktsplanen markerad som del i kommunens
stomcykelnät. Planen bedöms medföra särskilda utmaningar för attraktiva och
trafiksäkra cykelstråk längs Järnvågsgatan där cyklister kommer i konflikt med
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gående och motortrafiken. Särskilt vid cirkulationsplatsen (ovalen) innebär planförslaget både framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem med anledning av de
förväntade stora flödena av bilar och cyklister. Fotgängar- och cykelvänliga stråk
sammanfaller vilket medför kan öka konflikten mellan gående och cyklande.
Cykelparkering skall finnas både i form av lättillgänglig gatuparkering, parkering
samt hyr-/lånecyklar vid kollektivtrafikknutpunkter (linbana, bussar, båt), samt
säker och lättillgänglig bostadsparkering. Platser för cykelparkering avsätts i anslutning till linbana, mellan hållplatslägena för expressbussar (över Oscarsledens
tunnelmynning) samt i anslutning till kontor och bostäder. Längs Järnvågsgatans
cykelstråk ges möjlighet till cykelparkering på västra sidan på ”locket” ovanför
tunnelmynningen. En större cykelparkering på östra sidan om Järnvågsgatan bör
också tillkomma.
Möjligheten att ta sig över Oscarsleden och ansluta till pendelcykelstråket är begränsade. Koppling finns vid Järnvågsgatan men begränsas av stora biltrafikflöden. Längre västerut finns en koppling vid Fiskhamnsmotet.
Struktur för hållbara transportsystem kollektivtrafikresenärer

Ett hållbart transportsystem som stödjer kollektivtrafikresande innebär att ett område är tillgängligt och attraktivt för kollektivtrafik inom och till/från området, att
det upplevs som tryggt och att man lätt kan orientera sig mot centrala knutpunkter.
Redan idag har Masthuggskajen en stark koncentration av kollektivtrafik med
kopplingen till Järntorget, tillgång till båttrafiken genom skytteln över älven samt
hållplatser för expressbussar. Trots bristfälliga förhållanden för att förflytta sig
mellan knutpunkterna driver området redan idag flöden för kollektivtrafiken. Genom exploatering av Masthuggskajen och utbyggnad med linbana över älven,
bibehållande av båttrafiken genom skytteln över älven, hållplatser för expressbussar, samt kopplingen till Järntorget och den nya spårvagnsdragningen mot
Skeppsbron ges mycket goda förutsättningar för att kraftigt utveckla kollektivtrafikresandet med ett minskat behov av bilåkande i staden som följd. De goda förutsättningarna ställer höga krav på utformningen av området för att svara upp mot
potentialen.
Centralt för att nå potentialen med kollektivtrafik som drivkraft för hållbar livsstil
på Masthuggskajen och i Göteborg är placering och koppling mellan kollektivtrafikknutpunkter i förhållande till starka målpunkter och flöden. En god placering
av båt och linbana ökar förutsättningarna för att minska älvens barriäreffekter
mellan Lindholmen/Hisingen och Masthuggskajen/Linné-centrum.
I planförslaget är Linbanan placerad längst i öster på Masthamnsgatan, mitt emot
Folkets hus. Linbanans placering är beroende av ett flertal tekniska aspekter avseende behov av utrymme både för station, vajrar samt stolpar varför det ställs stora
krav på lokaliseringen. Placering så nära en kollektivtrafikknutpunkt som möjligt
alternativt i ett stråk mellan två knutpunkter är gynnsammast ur kollektivtrafikhänseende.
I planförslaget är knutpunkterna i form av linbana, Järntorget, båt och hållplatser
för expressbussar spridda längs med Järnvågsgatan i området Järnvågen. Stråken
mellan dessa kommer att utgöra viktiga flöden där de som reser med kollektivtraGöteborgs Stad, Planhandling
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fiken behöver förflytta sig mellan knutpunkterna (se även resonemanget under
avsnitt Överbrygga barriärer). En närmare koppling vore mer gynnsam för kollektivtrafiken samtidigt som den relativa närheten mellan linbana och Järntorget åt
söder samt busshållplatser i norr ändå kan skapa förutsättningar för snabba bytesmöjligheter.
Kopplingen för resenärer mellan Järntorget och linbana är central då det kan förväntas
ett potentiellt stort flöde av personer som behöver byta mellan spårvagn/buss och linbana. Möjligheten att få en trafiksäker och lättillgänglig passage i denna koppling är
viktig då flera passager över väg och spårvagn krävs för att nå målpunkter i omgivningen.
Kopplingen mellan Järntorget och inpendlande resenärer från Västlänkens planerade station vid Haga går i första hand utanför aktuellt planområde. För denna
plan bedöms kopplingen för cykel och gående via Allén och vidare till kollektivtrafiken vid Järntorget, linbanan och båten vara centrala. Se i övrigt bedömning
angående detta stråk under avsnittet om cykel och fotgängare.
Struktur för hållbara transportsystem bilar

Göteborg Stad har som ambition att gå från en prognosstyrd till en viljestyrd trafikplanering som främjar gång, cykel och kollektivtrafik. Planförslaget innebär att
tillgängligheten med bil är god, dock begränsas hastigheten genom en stadsmässig
utformning av gatunätet. Stora trafikflöden hanteras i huvudsak på Järnvågsgatan
där en större cirkulation anläggs vid tunnelmynningen. Biltrafiken samsas här
med busstrafik vilket begränsar kapaciteten då busstrafiken prioriteras. Även Första Långgatan, Värmlandsgatan, Järntorgsgatan och Emigrantvägen får god tillgänglighet med bil, på övriga gator får bilar köra i gångfart.
Planförslaget visar tre parkeringshus över jord samt ett fjärde under kvarter i
Järnvågen. Möjlighet finns även att bygga parkering i begränsad omfattning under
fastigheter. I närliggande område Skeppsbron finns också möjlighet till parkering
i parkeringshus vilket troligen kommer att utnyttjas även av besökande till Masthuggskajen. Det blir en tyngdpunkt med parkeringshus i den västra delen av planområdet vilket innebär att det blir längre sträckor att gå för den som parkerat sin
bil och har en målpunkt i Järnvågen. Ett större relativt avstånd mellan parkeringshus och målpunkter innebär både fördelar och nackdelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Om tillgången till parkering blir mycket god tenderar detta att leda till ett ökat
resande med bil. Ett större avstånd mellan parkeringshus och målpunkt genererar
flöden av människor som befolkar gator och stråk vilket ger bättre förutsättningar
för handelslägen och folkliv. Ett större avstånd innebär också att avståndet till
parkering jämfört med avståndet till en hållplats blir mer likvärdigt för boende
och verksamma i området, vilket innebär att det för den enskilda är lättare att göra
hållbara resval. Ett alltför långt avstånd mellan målpunkt och parkeringshus kan
dock driva behov av att göra parkering under enskilda fastigheter vilket leder till
sämre möjligheter till samnyttjande av parkeringsplatser samt svagare flöden på
gatorna.
Generellt kan konstateras att föreslagen trafiklösningen i första hand utgår från
nuläget avseende Oscarsleden och trafikflöden på Järnvågsgatan med mindre anpassningar i anläggning och konstruktion. Vald lösning får konsekvenser främst
avseende barriäreffekter som måste beaktas.
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Ur ett långsiktigt resursutnyttjande kan det vara en fördel att i nuläget inte investera i omfattande nykonstruktioner med syfte att separera trafikflöden om det blir
så att trafikflödena, och därmed behovet av en trafikapparat med stor kapacitet,
minskar i framtiden. Valet att inte göra omfattande nykonstruktion i eller i anslutning till leden och tunnelmynningarna kan även kopplas till ett resonemang om att
inte bygga fast sig i en lösning som på sikt skulle kunna hindra en omdaning (exempelvis genom överdäckning) av leden som minskar barriäreffekten mot Stenakajen.
Grönytor

Endast en mindre del av planområdet utgörs idag av grönytor, de grönytor som
finns är starkt fragmenterade och präglade av det urbana landskapet.
Masthuggskajen tillförs en större och en mindre park genom planförslaget. Den
mindre parken (vid Masthamnsgatan i väster) ligger i anslutning till en förskolegård som eventuellt kan samnyttjas. Mötesplatser, torg och vägsektioner görs gröna med planteringar och träd.
Identitet
Bevara och utveckla småskalig verksamhet

Strukturen stödjer bevarande av Kommersens nuvarande verksamhet samt fastigheten Lagerhuset som idag inrymmer ett kulturhus för unga - Frilagret. Möjlighet
till ny saluhall samt en offentlig lokal vid kanten av den östra parken. Det kan
också finnas möjlighet till att inrymma föreningslokaler och annan småskalig
verksamhet i de enkelsidiga lokaler som täcker södra sidan av ett av parkeringshusen längs Masthamnsgatan. Ovanpå parkeringshusen i väster finns möjlighet att
anlägga idrottsplaner.
Planområdet skall också erbjuda förutsättningar för föreningslokaler och lokaler
för mindre kommersiella verksamheter. I planförslaget finns förutsättningarna för
att bibehålla resurssvaga verksamheter, såsom till exempel det som idag är Kommersen samt Frilagret. Kommersen bidrar starkt till områdets identitet samt fyller
en viktig funktion utifrån ett integrationsperspektiv för hela staden. En plats i centrala staden där hela staden möts, oavsett bakgrund. Att bibehålla och utveckla
Kommersens verksamhet samt övrigt föreningsliv gynnar förutsättningarna för
såväl en inkluderande och stark identitet i området som förutsättningarna för en
attraktiv och levande stadsdel i stort.
Hälsa och säkerhet
Trafiksäkerhet för barn och unga

Förekomsten av helt eller delvis slutna bostadsgårdar i planförslaget är fördelaktigt ur barnperspektiv jämfört med en byggnadsstruktur med exempelvis lamellhus eller punkthus där det finns små möjligheter till grannskapsgårdar skyddade
från offentligheten. Slutna bostadsgårdar i planförslaget har i de flesta fall en
öppning mot gatan, eventuellt med en upphöjd gård, där en tydlig avgränsning
mot den privata gården är en förutsättning för säkra miljöer för barn.
Planförslaget innebär möjligheter för lugnare zoner mer anpassade för barn och
unga, dels på slutna bostadsgårdar, dels längs Masthamngatan som kommer att ha
karaktären av en gångfartsgata. Undantag utgörs av Värmlandsgatan som kommer
Göteborgs Stad, Planhandling

63 (68)

att vara trafikerad. I och med att biltrafik tillåts på Masthamnsgatan, samt närheten till mer trafikerade gaturum, begränsas dock tillgängligheten för yngre barn
utan sällskap av vuxna. I övrigt kommer karaktären på området att vara intensivt
och urbant med flera trafikbarriärer med ibland svåra trafiksituationer för barn.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är
förenlig med Översiktsplan för Göteborg.
MKB/Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKBförordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse.
Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som
anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver
särskilt beaktas.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av
detaljplanen:


Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt
MB 7 kap. 28 §.



Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.



Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala
miljömål.



Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar, vatten etc.



Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.



Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.
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Bilaga 7: Resonemang
kring betygsättning av
Masthuggskajen
Betygsättning av sociala aspekter för Masthuggskajen utförd av författaren.
medel Mått

Måltal

Stor
lekplats

Två parker finns en på större avstånd än 500 m från fastigheter i
Min 1000 kvm stor
Max 500 m avstånd planområdets mitt. Behöver utformas med lekelement.

Närhet
stor lekplats

Resonemang

Betyg
1

Aktivitets- Närhet
aktivitetspark
park

Ingen så stor yta finns.
Min 1 ha stor
Max 500 m avstånd

0

Torg

Närhet
torg

Flera torg finns men bara ett större än 500 kvm. Det nås med god
Min 500 kvm stort
Max 800 m avstånd marginal från alla fastigheter.

4

Grönyta

% grönyta

Min 0,2 ha stort &
min 5 % offentlig
grönyta

Närhet
grönyta

Max 200 m avstånd

Offentlig
friyta

% friyta

Mer än 15% offentlig friyta finns. Mer än 10 kvm friyta per boenMin 15 % offentlig
de.
friyta
Min 10 kvm friyta per
boende

Vatten

Närhet
vatten

kvm per
boende

Tillgången till vatten ökar jämfört med nuläge, men är ändå begränsad i och med färjeterminal. Närhet till badplatser antas därför
vara begränsat.

Närhet badplats

Förskolor Närhet

förskola
kvm gård
per barn
kvm
förskolegård

Skolor

Kulturlokaler

Närhet
skola
kvm gård
per barn
Gårdsstorlek
Utbud &
variation
Samlingslokaler

Vårdlokaler

LSSboenden
Äldreboenden
Närhet
vårdcentral

Idrottsplatser

Närhet
idrottsyta

Mindre än 5% grönyta (som överstiger 0,2). Längre avstånd än 200
m från varje fastighet.

Min 30 kvm
Min 2000 kvm
sammanhängande

5

1

Förskolor finns relativt nära från alla fastigheter. Min 30 kvm gård
per barn uppfylls om förskolorna har max 56 respektive 50 barn.
Om östra skolan använder parken som gård möjliggörs för fler
barn och då uppfyller den kravet om minst 2000 kvm sammanhängande förskolegård. Västra förskolan uppfyller ej.

2

Inga uppgifter om eventuella skolor i området finns.

-

Min 30 kvm
Min 3000 kvm
sammanhängande

Andel lokalyta

Andel lokaler generellt hög men hur stor del som kommer att fung- (3)
era som kulturlokaler inte bestämt. En del befintliga verksamheter
behålls vilket möjliggör för variation och billiga lokaler.

En vårdklinik planeras i områdets mitt men inga uppgifter om
andra vårdlokaler finns.

Max 500 m avstånd Idrottsplatser på taket till parkeringshusen i västra delen planeras men avståndet blir längre än 500 meter från alla fastigheter,
speciellt i östra delen. Eventuellt kan lokaler för idrott skapas, och
möjligheter för t.ex. motionsspår i området finns.

-

3

medel Mått
Evenemangsyta

Måltal

Närhet
evenemangsyta
Pop-upyta

Betyg

Många olika platser som kan användas till evenemang/pop upaktiviteter planeras

Bostäder Upplåtelseform Jämn fördelning
Hyresnivå

Resonemang

5

Inga uppgifter om fördelning mellan bostads– och hyresrätter finns,
bara att det ska blandas. Pga befintliga bostäder behålls delvis finns
möjlighet för variation.

(3)

Endast en av sju gårdar uppfyller minst 1500 kvm sammanhängande gård. Inga uppgifter om odlingsyta eller total BTA för bostäder
finns.

(1)

40–60% BTA till
lokaler/kontor

43% av total BTA till verksamheter, men hur stor andel till kontor
finns inga uppgifter på.

(4)

Minst 5 entréer

Inga bestämda verksamheter eller placeringar av entréer finns. Allmän placering av verksamheter finns vilken korrelerar med stråkhierarkin. SKA:n beskriver att en bit av ett stråk riskerar att upplevas
öde. Endast i ett kvarter tillåts bostäder i bottenvåningar.

(3)

Inga bestämda servicepunkter finns. Lägre täthet och exploateringsgrad än rekommenderat vilket kan medföra mindre än önskad
mängd servicepunkter.

1

Beräknat bilparkeringstal högt. Ett cykelparkeringsgarage planeras,
men antal cykelparkeringar eller cykelparkeringstal anges ej.

1

hyres- och bostadsrätter
Max 30% av
inkomsten till hyra

Variation
storlek

Gårdar

Odlingsyta
Gårdsstorlek
kvm per
100 BTA
bostad

Arbetsplatser

Andel lokaler/
kontor

Entréer per
Bottenvåningar 100 m

Min 1500 kvm
sammanhängande
Min 20 kvm

Aktiva
gränssnitt
% lokaler

Service

Antal
servicepunkter
Täthet

Minst 150 personer/
ha eller områdesexploatering min 0,75

Parkering Bilparkeringstal

Inga uppgifter finns. Ett cykelparkeringsgarage planeras på
1400 kvm4.

Cykelparkeringstal

Gångnät Lutning

Max 1:20

Rumsintegration
Korsningstäthet Min 150 korsningar

Inga uppgifter om lutning finns. Korsningstäthet högre än rekommenderat. Space syntax-analys för rumsintegration ej utförd i
denna studie.

(3)

per kvadratkilometer

Cykelnät Genhet

Space syntax-analys för genhet ej utförd i denna studie.

-

medel Mått

Måltal

Resonemang

Betyg

Kollektiv- Närhet hållplats Max 500 m avstånd Avstånd till hållplats uppnås med god marginal. Flera olika transtrafik
portmedel planeras för.

5

% ej
Trafiksäkerhet bilprioriterad

4

Minst 75% gågata, Uppnås. Dock går en stor motorled längs med hela området vilket
gångfartsgata och kan kräva säkerhetsåtgärder.
stadsgata

Angöring % gatuentréer Max 10 m mellan

entréer i gatunivå
och angöringsmöjligheter

Inga uppgifter om avstånd till entréer eller parkering finns.

4

P-rörelsehindrad
Territorier % restyta

Max 10% restyta

Med den planerade täta bebyggelsen uppnås max 10% restyta med
stor sannolikhet.

(5)

