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Förord 
Denna rapport är genomförd inom projektet Östra Valla Testbädd och demoområde vilket är 
ett samarbetsprojekt mellan flertalet aktörer i Östergötland för utveckling av industriområdet 
Östra Valla. Syftet är att sträva mot utveckling av en lättillgänglig stadsdel med 
utvecklingsmöjligheter för ny teknik och där samarbete mellan medborgare och näringsliv 
uppmuntras. Stort fokus ligger på hållbarhet och där samarbetet ska leda till innovativa 
produkter och tjänster. 

Inblandade aktörer är Sankt Kors (projektledare), Cleantech Östergötland, Energikontoret 
Östra Götaland, Linköping universitet och Linköpings kommuns näringslivskontor Nulink. 
Finansieringen av denna delprojektrapport kommer från Sankt Fors Fastighets AB och 
Delegationen för Hållbara städer. 

Författaren är verksam vid Tema Teknik och social förändring och där professor Jenny Palm 
är projektledare för de två delprojekt som bedrivs vid avdelningen. Denna rapport ingår i 
delprojektet ”Människan och tekniken” där fokus ligger på en omvärldsanalys kring 
erfarenheter från liknande projekt och där resultatet ska tjäna som input till 
planeringsprocessen. 

Författaren vill särskilt tacka Jenny Palm för viktig input i arbetet.   
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Sammanfattning 
Denna rapport är en forskningsöversikt kring dimensioner av hållbar utveckling i stadsdels-
utvecklingsprojekt, inom ramen för projektet Östra Valla Testbädd och demoområde, som är 
ett utvecklingsprojekt i Linköping som syftar till utvecklingen av ett industriområde till ett 
levande område med bostäder, service och arbetstillfällen. Syftet med rapporten är att 
sammanställa forskningsläget kring hållbart stadsbyggande för att förstå hur frågor kring 
måluppfyllelse, medborgardeltagande och social hållbarhet hanterats. Detta med bakgrund av 
de många ny- eller ombyggnationer av stadsdelar runtom i världen som har ett tydligt 
hållbarhetsfokus.  

I forskningsöversikten har sammanlagt runt 80 vetenskapliga dokument, såsom vetenskapliga 
journalartiklar, rapporter och avhandlingar identifierats som relevanta och gåtts igenom. De tre 
huvudsakliga teman som fokuserats i rapporten är: måluppfyllelse i hållbara stadsprojekt, 
involvering av hushåll i planeringsprocessen samt definitioner av social hållbarhet. Slutsatser 
som framkommer i rapporten är att hållbarhetsfrågorna blir allt vanligare som integrerade delar 
i urbana utvecklingsprojekt men att målen sällan nås. Det beror bland annat på att 
planeringsprocesserna inte varit tillräckligt utvecklade hittills. Ofta har styrdokumenten varit 
för vaga, haft för ambitiösa mål, inte varit kopplade till incitament vid avvikelse från målen, 
haft oklara regler för utvärdering samt underskattat betydelsen av de boendes beteenden. 
Genom att lägga mer tid på att inkludera alla involverade aktörer i skapandet av en gemensam 
vision, direkt i projektstart skulle förutsättningarna förbättras markant. Ett annat problem har 
varit att i de målkonflikter som uppstått har det varit oklart hur prioriteringar ska göras, och då 
har ekonomiska faktorer ofta fått företräde. Samtidigt har det ofta funnits lyckade aspekter i 
projekten, där exempelvis just visioner varit lyckade genom att den satt projekten och/eller 
städerna på kartan samt att lärdomar går att dra från projekten för vidare hållbarhetsarbete.  

Gällande involvering av hushåll är detta problematiskt eftersom det ofta i tidiga skeden inte 
alls är klart vilka det är som kommer att bo i områdena. Viktigt kan då vara att gå ut med 
bredare försök att informera om projekten för att skapa intressen och att involvera allmänheten 
i stort, för att kunna få input i arbetet. Här har det även visat sig viktigt med tillit och att de 
involverade medborgarna känner att de får gehör för sina idéer. Det kan även vara lyckosamt 
att sålla bland de frågor som människor involveras i för att fokusera på de frågor där nyttan av 
ett utbyte är störst.  

Social hållbarhet är den del av hållbar utveckling som är svårast att definiera. Det är ett vitt 
begrepp och en rad olika definitioner finns därför. Det är också den sociala hållbarheten som 
oftast prioriteras lägst eftersom ekologi och ekonomi ofta får företräde. Det är även lättare att 
sätt upp mätbara mål för ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De studier som finns om social 
hållbarhet betonar vikten av social jämlikhet, tillgång till arbete, tillgänglighet, trygghet, socialt 
deltagande, sociala nätverk och lokalsamhällens betydelse. Genom att människor känner 
delaktighet och koppling till den plats som projektet gäller finns större chans till socialt hållbara 
processer, men detta behöver i regel definieras i varje projekt för att förstå vad det betyder i 
detta sammanhang. 

Sammantaget visar forskningsöversikten på en rad barriärer och drivkrafter men även att det 
finns forskningsluckor kring exempelvis hur kunskaper överförs mellan 
stadsutvecklingsprojekt. 

Rapporten avslutas med rekommendationer för planeringsprojekt som vill inkludera 
hållbarhetsaspekter.  
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Inledning 
I takt med att frågor kring hållbar utveckling och klimatförändringar blir allt viktigare och mer 
politiskt framträdande har hållbart byggande hamnat mer i fokus. Renovering, om- och 
nybyggnationer får i allt större utsträckning tydligare mål för hållbarhet och i flertalet större 
planeringsprojekt nationellt och internationellt finns långtgående mål för allt från låg 
energianvändning till ökad användning av kollektivtrafik. Mycket tyder på att detta är en trend 
som kommer fortsätta öka. Vi kan i Sverige exempelvis se hur planering och byggande av 
Hammarby Sjöstad i Stockholm varit en föregångare för andra projekt och där Stockholms stad 
fortsätter med liknande projekt, främst i Norra Djurgårdsstaden.  

Inom forskningen finns en rad olika strömningar kring en hållbar omställning, och en fåra 
behandlar den roll som städer och den lokala nivån har i omställningen. Städerna betonas allt 
mer vara viktiga i denna utveckling, särskilt som utvecklingen mot urbanisering går allt 
snabbare; 2008 passerades gränsen för när mer än hälften av jordens befolkning bor i städer 
(FN, 2008). Städerna kan därför i allt större utsträckning ses i centrum för möjligheterna till 
omställning, och där reaktioner till klimatförändringar kan förstås främst genom utveckling av 
nya former av policy och planering och därför är förändringsprocesser främst drivna av 
institutionella och politiska processer. Kapacitet, ledarskap och resurser är därför viktiga 
faktorer att förstå kring hur de förmedlar eller hindrar förändringsprocesser. Infrastrukturen i 
städerna är lika central i denna utveckling, där utvecklingen av dessa och möjligheterna att 
påverka dem är centralt (Bulkely et al, 2010).   

Implementering av hållbarhetsmål görs på många sätt och ofta förespråkas policyintegrering 
för att det ska vara möjligt, dvs integrering av övergripande hållbarhetsfrågor i en rad olika 
sektorer och nivåer (Simeonova & van der Valk, 2009). Ett vanligt sätt att genomföra och 
implementera policys är just genom att planera för byggnationer av nya stadsdelar. Städerna 
växer och ofta finns det behov av nybyggnation, antingen i form av etablering på jungfrulig 
mark (s.k. greenfield) i stadens ytterområde, eller genom omvandling av redan bebyggd mark, 
ofta existerande eller nedlagda industriområden (sk. Brownfield).  

Detta är en forskningsöversikt som belyser ett antal frågor relaterat till de ämnen som 
presenterats ovan. Forskningsöversikten är en del av projektet Östra Valla testbädd & 
demoområde där en kartläggning av tidigare forskning utifrån ett antal centrala frågeställningar 
studerats och sammanställts.  

Östra Valla testbädd & demoområde är ett projekt i Linköping som syftar till att utveckla ett 
befintligt industriområde, Wahlbecks Företagspark, till att bli en levande stadsdel med 
blandning av både service, bostäder och arbetstillfällen. Ett planprogram har börjat utvecklas 
under 2013 och projektet är ett samarbete mellan en rad olika aktörer, såsom Linköpings 
kommun, Linköpings universitet och Energikontoret Östergötland. Verksamhetsytan kommer 
utökas från ca 30 000 m2 till 50 000 m2 och ca 500 bostäder kommer byggas i området. Centralt 
är hållbarhetsfrågor, energieffektiva försörjningssystem och entreprenörskap.   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att sammanställa forskningsläget kring hållbart stadsbyggande för att 
förstå hur frågor kring måluppfyllelse, medborgardeltagande och social hållbarhet hanterats.  

Arbetet har delats in i tre delar utifrån syftet och de frågeställningar som arbetats utifrån är 
därför följande: 

 Vilka barriärer och drivkrafter har funnits för att nå ställda mål? Vilka mål har uppnåtts 
och vilka typer av mål har inte uppnåtts? 

 Hur går det att på bästa sätt involvera hushåll i val och utveckling av hållbara tekniska 
system i ett bostadsområde? 

 Hur definieras social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt? 

Dessa tre teman är inte utan överlappningar, men i rapporten har en uppdelning gjorts för att 
kunna fokusera på dem var och en för sig.  

Metod och material 
Projektrapporten har genomförts i form av en forskningsöversikt, där en systematisk 
genomgång av tidigare genomförd relevant forskning har genomförts. Fokus har varit kring 
hållbara stadsutvecklingsprojekt, utifrån de tre teman nämnda ovan. Det finns naturligtvis en 
uppsjö av studier som fokuserat på planeringsprocesser, men en viktig avgränsning här var just 
att hållbarhet ska ha stått i fokus i de studerade projekten.  

Fokus har främst legat på svenska projekt och studier, detta eftersom dessa är mest relevanta 
utifrån Östra Vallas fokus och med tanke på den svenska plankontexten, som skiljer sig en del 
från andra länder genom exempelvis det kommunala planmonopolet, har det varit mer relevant 
att lägga fokus här. Vissa internationella utblickar har gjorts för att relatera till den svenska 
kontexten och även ge inspiration i vissa frågor.  

Sammanlagt har ett 80-tal vetenskapliga publikationer studerats, i form av avhandlingar, 
forskningsrapporter, böcker och vetenskapliga journalartiklar. Dessa har funnits genom 
sökningar i databaser, såsom Scopus, Science Direct och google scholar utifrån sökord som 
”hållbara stadsprojekt”, ”social hållbarhet” och ”måluppfyllelse”. Detta fungerade i stor 
utsträckning som en ingång i ämnet, men i viss utsträckning har det även varit möjligt att följa 
citeringar av texter för att finna relaterade studier, genom ett s.k. snöbollsurval.  

Texten är fortsättningsvis indelad i fem delar: Tema 1 som fokuserar på måluppfyllelse, Tema 
2 som fokuserar på involvering av hushåll i planeringsarbetet, Tema 3 som fokuserar på social 
hållbarhet, samlade slutsatser från studien och slutligen rekommendationer utifrån resultaten.   
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Tema 1: Måluppfyllelse 
I alla typer av stadbyggnadsprojekt sätts mål, strategier och riktlinjer upp på förhand för att ha 
en tydlig inriktning klar för sig. Det är även väsentligt för att fastställa byggnadernas 
utformning, energiprestanda och design. I takt med att reglerna för just byggnaders 
energiprestanda blir allt hårdare måste planeringen skärpas åt och målen bli tuffare. Lagen om 
energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) var ett första steg mot att skärpa lagstiftningen 
och ställa högre krav på byggherrar och fastighetsägare och även EU-direktiv, såsom direktivet 
om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) pekade i samma riktning. Det är inte enbart 
byggnader som omfattas av regler och direktiv, men ofta hamnar fokus på dessa eftersom det 
varit enklare att göra mätningar här.  

Denna del av studien fokuserar då på vilka mål som det varit vanligare att uppnå och faktorer 
som påverkat det. Det är tydligt från olika studier att vissa typer av mål har varit enklare att 
både sätta upp men även att nå. De frågeställningar som är vägledande i detta kapitel är därför: 

 Vilka barriärer och drivkrafter har funnits för att nå ställda mål?  

 Vilka mål har uppnåtts och vilka typer av mål har inte uppnåtts? 

Nya förutsättningar för planering i Sverige 
En viktig utgångspunkt att ta med sig är att förutsättningarna för svensk planering förändrats 
väsentligt de senaste decennierna. Sverige har historiskt haft starka kommuner, särskilt i en 
internationell jämförelse, något som startade redan under början av 1900-talet och sedan 
förstärktes med 1947 års byggnadslag. Blücher (2006) (se även Lind, 2000) menar att det 
svenska planmonopolet var som starkast under 70-talet, bl.a. då miljonprogrammet 
genomfördes, då kommunerna hade stark ställning i skapandet av framtidsbilder, legala 
rättigheter och finansiella resurser. Sedan denna period har en rad förändringar skett, såsom 
exempelvis en allmän liberalisering som lett till mer marknadsorienterad 
markanvändningsplanering, samtidigt som de kommunala resurserna har blivit mindre. De 
privata initiativen har fått större betydelse vid tillkomsten av ny bebyggelse och de 
försvagningar som gjorts i lagstiftningen gällande beslut om infrastruktur har givit en mer 
svårkontrollerad situation. Planmonopolet har även försvagats i takt med att lagstiftningen 
skärpt kraven på information och samråd i planeringsprocessen. 

Detta har påverkat möjligheterna att planera och genomföra planeringsprojekt. En större 
inblandning av privata aktörer har varit tvunget för att kunna genomföra projekt 
överhuvudtaget. Sahlin-Andersson (1986) menade exempelvis att inblandning av andra aktörer 
än kommunen möjliggjorde exploateringen av Globen-området i Stockholm under 1980-talet, 
då kommunens resurser inte var tillräckliga, och sedan dess har denna utveckling fortsatt. 
Kommunerna har allt mer ambitiösa planer, men allt mindre resurser att genomföra dem själva. 
Detta innebär att privata byggherrar och exploatörer får allt mer makt, och kommunikation 
mellan olika aktörer blir allt viktigare. Som vi ska se i studierna nedan är detta en faktor som 
påverkar möjligheterna att uppnå mål.  
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Faktorer för att nå mål 
Hjalmarsson (2013) har i en forskningssammanställning sammanfattat ett antal faktorer som 
varit gemensamt för stadsutvecklingsprojekt. För det första har ofta målkonflikter uppstått. 
Särskilt tydligt har det varit mellan ekonomiska intressen, miljökrav och sociala mål och oftast 
är det ekonomiska intressen som fått styra om det inte funnits tillräckliga styrmedel som gjort 
att andra mål blivit viktigare. För det andra betonas i de flesta projekt vikten av styrdokument. 
Dessa är viktiga för att alla aspekter i projekten definieras samt att målen därigenom blir 
tydliga. För det tredje har processtyrning varit viktigt, främst eftersom många 
stadsutvecklingsprojekt planerats under stor tidspress vilket gjort att alla inte varit delaktiga 
från start. Genom att ge möjlighet för andra aktörer att komma in kan idéer säkras tidigt och 
man tar tillvara på resurser i så stor utsträckning som möjligt. För det fjärde har engagemang 
och intresse varit av stor vikt. Genom att exempelvis byggherrar haft intresse för tekniken som 
implementerats har det varit möjligt att nå målen.  

Detta är några av de faktorer som påverkat, och som ses nedan kan ytterligare ett antal 
identifieras. Nedan kommer först dessa faktorer belysas utifrån ett par specifika svenska 
stadsutvecklingsprojekt.  

Svenska projekt 
En tydlig utveckling i Sverige och internationellt har varit att fokusera på, vad som kan kallas, 
”modelldistrikt” för hållbarhet. I Sverige är Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm samt Västra Hamnen och Hyllie i Malmö goda exempel på detta. Internationellt har 
exempelvis Freiburg-Vabuan, Hafencity i Hamburg, Kronsberg i Hanover eller Greenwich 
Millenium Village i London varit exempel på liknande projekt.  

Nedan presenteras de studier som gjorts på dessa svenska projekt, eftersom de varit så centrala 
som föregångare för andra liknande utvecklingsprojekt. Stora lärdomar går att dra från dem, 
avseende allt från plandokument till utvärdering.   

Hammarby sjöstad 
Ett av de stadsutvecklingsprojekt som fått mest uppmärksamhet i Sverige de senaste åren är 
byggandet av Hammarby sjöstad i Stockholm, där en rad studier av intresse för denna rapport 
gjorts. Byggandet startade 1996 på ett tidigare industriområde i söder om centrala Stockholm, 
som kommer inrymma runt 25 000 personer i 11 000 lägenheter och hela området beräknas 
vara färdigbyggt 2017. Det som gjort området berömt är de högt uppställda miljömålen, där 
bland annat växthusgasutsläpp ska minimeras, högre grad av resurseffektivitet ska eftersträvas 
och användning av spill- och överskottsvärme ska användas i större utsträckning. Det har lett 
till tekniska lösningar i form av bland annat användning av renat avloppsvatten från området 
för fjärrvärmeproduktion i Hammarbyverket i närheten. En rad sociala, tekniska och 
miljömässiga lösningar har testats med varierande framgång i området (Stockholms stad, 
2007). Hammarby sjöstad har tack vare sina högt uppställda och kvantifierade mål varit 
involverade i en rad olika studier.  

Sofie Pandis och Nils Brandt (2009; 2011) har genomfört en utvärdering av miljöprogrammet 
kopplat till projektet och har funnit att viktigt för implementeringen av miljöprofileringen har 
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varit den starka vision som funnits i programmet som visat på väl integrerat miljöarbete i 
planeringen, vilket gett stor genomslagskraft internt och även externt. Det helhetsperspektiv, 
inkluderande systemlösningar för transporter, avfall, dagvatten och energi, som varit en del av 
projektet har varit viktigt och det gjorde det möjligt att skapa en fungerande 
projektorganisation, men gjorde också att nya sätt för organisering av arbetet och ledningen 
var tvunget att skapas. Ett av de problem som uppstod var dock att miljöprogrammet kom in 
sent i planeringsprocessen, vilket bidrog till motsättningar mellan olika målsättningar i 
projektet. De tekniska systemlösningarna var inte heller tillräckliga för att klara alla miljömål, 
då boendes påverkan på exempelvis energiförbrukning och val av transportmedel inte ryms 
inom systemlösningarna. Vissa av de operationella inriktningsmålen var även orealistiska och 
svagt externt förankrade och kraven på att följa målen var inte tydligt formulerade tillsammans 
med byggherrarna. Det har även saknats en systematisk insamling av resultat kopplade till 
inriktningsmålen och det har även saknats planer för hur målen skulle utvärderas. Vad som är 
viktigt i denna typ av projekt sammanfattar Pandis och Brandt (2009; 2011) till vikten av en 
tydlig målformuleringsprocess som är förankrad i en tydlig vision och övergripande mål, i nära 
samverkan med interna och externa aktörer. De menar även att satsningar på de boende, både 
genom morot och piska är viktigt, med tydligare koppling mellan förbrukning och 
boendekostnad samt information till de boende. Vidare är måluppföljningen viktigt, där det 
tidigt bör finnas en plan och organisation för hur den ska gå till.  

Green (2006) menade att Hammarby Sjöstad och dess starka miljöprofil var en viktig del i 
Stockholm ansökan för OS 2004 och när det blev klart att ansökan fick avslag minskade 
intresset för miljöprofilen något bland involverade aktörer. Det splittrade ledarskapet ansågs 
även vara ett problem, där de två ansvariga offentliga organisationerna Projekt Hammarby 
Sjöstad och LIP-kansliet ville olika saker. Den förstnämnda ville undvika att rekommendera 
tekniklösningar till byggherrarna eftersom att det skulle innebära att organisationen skulle 
behöva ta på sig ansvar om lösningarna inte fungerade. LIP-kansliet ville däremot driva en 
mycket tydligare linje med rekommenderade tekniklösningar. En stor mängd studier har gjorts 
kring de tekniska lösningarna i sig, såsom kring vattensystemen (Hellström, 2005), ett 
alternativt energisystem baserat på sol-väte-biogas-bränsleceller (Hedström et al, 2004), 
slamhantering (Ekman et al, 2006) samt avloppsvattenhantering (Hesselgren et al, 2005). Dessa 
visar på att vissa tekniska lösningar varit klart lyckade.  

Johansson och Svane (2002) konstaterar i en artikel kring miljömanagement i utvecklingen av 
stadsdelen att de verktyg som en projektgrupp, skapad för att följa upp miljömålen, använt sig 
av har varit viktiga. En så kallad MBP (Miljöbelastningsprofil) har varit viktig för att kunna 
utvärdera att byggherrar når de uppsatta målen. Ett av problemen var dock att de ekonomiska 
styrmedlen var otillräckliga vilket gjorde det svårt att skapa ekonomiska incitament nog för att 
få olika grupper att sluta upp bakom dem. Johansson och Svane konstaterar, precis som Pandis 
och Brandt (2009, 2011), att byggplaner hade formulerats redan innan miljömålen var satta, 
vilket bland annat ledde till konflikter gällande parkeringsmöjligheter i den nya stadsdelen. Ett 
annat problem som lyfts är att byggherrarna själva utsåg sina arkitekter vilket innebar att det 
inte fanns någon övergripande idé om hur de enskilda byggnaderna skulle bidra till 
måluppfyllnad av miljömål. 
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Svane (2008) har studerat hur målkonflikter har hanterats. Flertalet sådana uppstod längs 
vägen, ofta genom att miljömålen hamnade i konflikt med andra mål, som till exempel 
kvalitets- och komfortmål. Sjöutsikt, genom stora fönster, prioriterades exempelvis högre än 
miljöprestanda och efter majoritetsskifte i kommunfullmäktige prioriterades antalet 
parkeringsplatser högre än tidigare. I artikeln dras slutsatsen att arbetsgruppen inte hade särskilt 
stark formell makt att utgå ifrån och därför fick pröva mer informella former av maktutövning 
som utbildning och information. Man hade därmed inte heller påtryckningsmedel till att göra 
måluppfyllnad av miljömålen till något obligatorisk utan snarare försöka utmåla det som 
eftersträvansvärt. Arbetsgruppen arbetade mycket med mjuka styrmedel som till exempel 
workshops och tävlingar. Information blev det främsta instrumentet som arbetsgruppen hade 
för att styra processen och man upprättade en miljöbelastningsprofil för att kunna göra 
noggranna uppföljningar. 

Som fallet kring Hammarby Sjöstad visat så hade styrdokumenten stor betydelse. I många 
tidigare stadsdelsutvecklingsprojekt har inte styrdokument av den mer utvecklade formen 
utarbetats utan snarare kan tävlingsunderlag för arkitekttävlingar ses som styrdokument. 
Förutom att uppföljning, som diskuterats ovan, anses vara av stor vikt så har flera studier visat 
på vikten av att koppla sanktioner till de mål som planerats för. Målen har därför ansetts vara 
mer av visioner än konkreta mål och i dessa fall blir målkonflikterna ofta något som landar i 
att det är det ekonomiska som är det viktiga (Larsson et al, 2003). 

Västra Hamnen 
Västra Hamnen i Malmö är en stadsdel som började planeras 1997, lokaliserat till ett område 
med gammal hamn- och industriverksamhet. Området innehåller idag ca 4000 bostäder men på 
sikt ska området inrymma uppemot 25 000 boende. I likhet med Hammarby Sjöstad fanns 
tydliga miljöambitioner vid planeringsstart och även här kom projektet till i samband med ett 
större enskilt event, bomässan Bo01. Planeringen genomfördes av Bo01-organisationen och 
Malmö stad och själva byggandet drevs genom konsensusstyrning och kriteriedriven styrning.  
Detta fungerade väl i vissa fall, exempelvis då byggherrar, Bo01, kommunen och Sydkraft 
gemensamt utarbetade kvalitetsprogram för arbetet, medan arbetet med att exempelvis 
installera solfångare inte var så lyckat som tänkt på grund av tidsbrist och visst motstånd från 
byggherrar. Malmö stad försökte i flera fall styra genom markanvisningsavtal och Greens 
tolkning är att byggherrarna ansåg att det var för lite konsensusstyrning i dessa fall (Green, 
2006).  

En skillnad mellan Västra Hamnen och Hammarby Sjöstad har varit kraven på uppföljning av 
målen och utvärdering. Regeringen ställde olika krav på projekten när de fick finansiering via 
LIP (Lokala investeringsprogram), där det exempelvis i Malmö ställdes krav på vetenskaplig 
uppföljning av bomässan medan liknande krav inte ställdes i Stockholm. Detta har exempelvis 
gjort att mätdata från Malmö finns medan det inte varit enkelt att få fram i Stockholm eftersom 
många byggföretag valt att hålla dem hemliga. Vidare kan konstateras att avreglerade 
elmarknaden gjort att det blivit svårare att nå mål kring miljömärkt el på grund av den 
avreglerade elmarknaden, då det inte går att garantera att köpt el är ”grön” (Green, 2006). 
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Dalman och Sandstedt (2005) menar att det var ekonomiska intressen som i stor utsträckning 
kom till tals i projektet. Planerare och testpanel hade föreslagit en rad olika boendeformer och 
möjligheter till att skapa mångfald i området, exempelvis genom seniorboende och 
grannskapsenheter, men de byggherrar som köpt mark i området ansåg inte den ekonomiska 
nyttan vara tillräckligt stor. Istället byggdes bostadsrätter i stor utsträckning, vilket lockade en 
ekonomiskt stark kundgrupp till området, trots att ett av de ursprungliga målen med området 
var att det skulle vara möjligt för många olika samhällsgrupper att bo i området.  

Kvillebäcken 
I Göteborg byggs området Kvillebäcken på Hisingen, ett område som fått en grön prägel och 
där Delegationen för hållbara städer finansierar innovativa projekt. Det är den första stadsdelen 
i Göteborg med tydligare miljöfokus och målen är högt ställda; exempelvis energianvändning 
på köpt energi på max 60 kWh/m2 och höga normer för minskat bilberoende. Området kommer 
i slutändan bestå av ca 2000 bostäder (Kvillebäcken, 2014). 

De projekt som Delegation för hållbara städer fokuserar på handlar främst om en sopsug för 
organiskt avfall, effektsmarta byggnader, kollektivtrafik över Göta Älv samt att skapa 
resurseffektiva transporter i stadsdelen. Brorström (2014) har genomfört en studie under 
byggnadsskedet för att finna de utmaningar som stötts på hittills samt hur det tas omhand 
framåt. I likhet med Hammarby Sjöstad har olika former av styrmedel varit viktigt, som ovan 
nämnda finansiering vilket inneburit att kommunen kunnat finansiera satsningar som inte varit 
lönsamma från början, men det har även kunnat användas som ett argument i förhandlingar. 
Vikten av att skapa långsiktighet bland byggherrar och andra aktörer har betonats även här. 
Beteende bland de boende, i form av visualisering av exempelvis värmeanvändning, anses i 
detta skede vara viktigt. Ett problem är att de i ett tidigt skede ska utvärdera och rapportera 
kring måluppfyllelsen, men att detta anses vara problematiskt av inblandade aktörer. Målen var 
ambitiösa, men nu får de svårt att leva upp till dem. Själva utvärderingen i sig har alltså visat 
sig vara ett problem. Upphandlingen inom projektet har varit en påverkande faktor, eftersom 
det varit svårt att hitta leverantörer när det handlar om innovativa lösningar.  

Brorström (2014) sammanfattar med att ställa ett antal frågor rörande medlen från Delegation 
för hållbara städer i relation till effekter. Det är frågor rörande när effekten ska mätas, hur ska 
effekter definieras, vad ska mätas och hur? Dessa frågor är kopplade till att stadsutvecklingen 
inte sker i vakuum, projektet påverkas av det omkringgivande samhället vilket gör det svårt att 
isolera effekter.  

Andra svenska projekt 
Svane och Wijkmark (2002) fann i en studie av byggandet av byggprojekten Understenshöjden 
utanför Stockholm och Ekoporten i Norrköping, två byggprojekt med tydliga ekoprofiler, hur 
viktig planeringsgruppens sammansättning var för att nå målen. I Understenshöjden var de 
boende drivande och beställare, men orutinen spelade in och gjorde att diffusa mål sattes upp 
som blev svåra att följa. I Ekoporten var det byggföretaget som skulle genomföra renoveringen 
av miljonprogramshuset som kom med idén att miljöambitionerna ska vara högre. Ägaren, 
kommunala bostadsföretaget Hyresbostäder, blev intresserade av idén och kunde även använda 
projektet som ett sätt att skapa något positivt för området som sådant, vilket tidigare ansetts 

11 
 



vara ett problemområde. Den samlade och intresserade projektorganisationen gjorde att 
projektet var mer lyckat än Understenshöjden. De ekonomiska resurserna var även bättre i 
Ekoporten och forskare kopplades även in under processens gång, vilket gav tillskott i 
kompetens och idéer för uppföljning fanns tidigt i projektet.  

Green (2006) sammanfattar i sin avhandling kring Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen att 
de högt ställda målen kring energiförbrukning inte nåddes av flera skäl. För det första kan en 
av anledningarna vara att målen beslutades utan byggherrarnas inverkan, men att medverkan 
från dessa dock inte ska ses som någon garanti för att målen nås. För det andra bygger privata 
byggherrar mer kortsiktigt av kostnadsskäl, vilket gör att det inte går att ta bygga hus utifrån 
livscykelperspektiv med längre livslängd, det är marknadsprinciper som råder. För det tredje 
är byggherrar ofta konservativa gällande teknik och därför är det trögt att installera exempelvis 
individuell mätning. För det fjärde påverkar tidspressen, vilket gör att nya idéer inte hinner 
testas men även att det kan bli fel i byggfasen. Green menar vidare att strukturerna är viktiga, 
att det ska vara enkelt att leva hållbart och även att de framtida boendes erfarenheter borde dras 
nytta av i så stor utsträckning som det är möjligt.  

Påverkansfaktorer 
Som fallen med de svenska planeringsprojekten ovan visar är det faktorer och processer som 
är komplexa och sammanvävda. Alla projekt är dessutom unika utifrån sina förutsättningar. I 
nästa sektion kommer därför ett antal faktorer presenteras mer på djupet.  

Relation till andra system 

En slutsats från studier kring tekniska lösningar är att problem kan uppstå genom de 
systemintegrationer som gjordes i exempelvis Hammarby Sjöstad. Detta genom att befintlig 
fysisk struktur i form av infrastruktur och bebyggelse lika mycket som befintliga 
organisatoriska och institutionella strukturer skapar trajektorier för framtida utveckling. Detta 
kallas spårbundenhet, exempelvis genom hur bredd på järnvägsspår skapar behov av 
anpassning i framtiden (Kaijser, 1994) eller förhårdning (obduracy) genom att de fysiska 
strukturerna inte skapar enbart just fysiska begränsningar utan av mentala och intellektuella 
begränsningar i form av inbäddning och rådande traditioner kring utveckling (Hommels, 2005).  

I Hammarby Sjöstad blev det detta tydligt när de nya systemlösningarna skulle implementeras. 
Pandis Iveroth et al (2013) fann hur olika aktörers visioner och strategier gick isär, där politiker 
hade en tydlig vision om byggandet av kretsloppsbaserade systemet medan infrastrukturägare 
premierade lösningar som byggde på existerande integrerade system, eftersom dessa redan 
ansågs fungera väl. Detta var tvunget att sökas en kompromiss kring för att kunna gå vidare 
med projektet. Utveckling av solceller i större skala, vilket förespråkades av många (se även 
Brogren och Green, 2003) gick även i stöpet av liknande anledningar, då påverkan från 
energibolaget (dåvarande Stockholm Energi), som hade överskott på värme i 
fjärrvärmesystemet på sommaren, gjorde det närmast omöjligt att utveckla tekniken. Det var 
enklare att överbrygga dessa begränsningar när det gällde system som byggdes på befintliga.  

Vid renoveringen av området Ringdansen i Norrköping, ett miljonprogramsområde med runt 
1000 lägenheter, fanns tydliga ambitioner på miljövänlig renovering med test av nya tekniker 
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och energilösningar. Ambitionen var att utveckla ett annat uppvärmningssystem än fjärrvärme, 
som var det existerande systemet, i form av solfångare och frånluft samt värmepumpar vid 
vissa tillfällen. Detta realiserades aldrig på grund av konflikt mellan Hyresbostäder och de som 
förespråkade fjärrvärmen, främst det kommunala energibolaget. Argumentet var att det redan 
utbyggda fjärrvärmesystemet borde användas istället eftersom investeringarna redan var 
gjorda. De planer och höga ambitioner som fanns från början genomfördes då aldrig, förutom 
viss tilläggsisolering och byte till energiglasfönster, detta eftersom energibolaget engagerade 
sig i energilösningarna eftersom det fanns risk att fjärrvärmeunderlaget skulle minska för 
mycket (Palm, 2004). Detta visar på en något annorlunda konflikt kring mål, där de man ställt 
upp från början inte kunnat genomföras på grund koppling till andra system och aktörer. Det 
befintliga fjärrvärmesystemet och de som Palm kallar energitillförselkoalitionen gjorde att de 
nya energilösningarna inte var möjliga att implementera, en form av den tröghet som Hommels 
(2005) pratar om.   

Stödstrukturer 

I Hammarby Sjöstad var det även tydligt att de statliga investeringsstöd som fanns, i form av 
LIP-stödet, var ett viktigt incitament för hela projektet och exempelvis något som Bogren och 
Green (2003) menar var avgörande för den utveckling, om än modesta sådana, för solceller 
som förekom. Bylund (2006) menade fortsatt att LIP-stödet hade effekt i utvecklingen av 
innovationer, och menar att stödet i sig var en innovation, och även om inte alla mål uppnåddes 
så var resultatet lyckosamt i ett flertal fall. Exempelvis skapade LIP samarbete för upphandling 
av system för individuell mätning av el, värme, vatten och gas samt även kring upphandling av 
gasspisar där det genom en gemensam upphandling gick att pressa priser. Brorström (2014) 
menar att det ekonomiska stödet i Kvillebäcken, från Delegationen för hållbara städer, varit av 
stor vikt eftersom det då funnits möjlighet att faktiskt prova nya lösningar utan allt för stor 
ekonomis risk.  

Samtidigt finns det en del kritik riktat mot de effekter som stöden kan ge. Vanolo (2014) menar 
i en kritisk artikel kring begreppet ”smart” att det inte är ovanligt att stadsdelutvecklingsprojekt 
ramas in som ”smarta” eller ”hållbara” just på grund av den extra finansiering som finns 
tillgänglig. Vidare menar författaren att hållbara stadsdelar främst blir något spännande att visa 
upp men att idéerna inte alltid sprids. Detta är kritik som riktats mot just Hammarby sjöstad i 
olika sammanhang, att det var ett projekt som kanske inte ens var särskilt lyckat eller extremt 
gällande hållbarhet, men att inramningen kring hållbarhet gjorde att det blev ett bra skyltfönster 
för kommunen.   

Beteende 

En stor del i det som anses vara en tydlig anledning till att vissa mål i projekt med 
hållbarhetsfokus inte uppnås anses vara beteendet bland de boende. Tydligt i forskning kring 
miljörelaterad beteendeforskning och utvärderingar av byggprojekt har pekat mot att grön 
teknik inte är tillräckligt för att nå energimål, snarare verkar beteendet ha lika stor betydelse 
(Pandis & Brandt, 2009; Carlsson-Kanyama & Lindén, 2002). Olika hushåll med identisk 
teknisk utrustning har visat sig kunna ha stor skillnad i förbrukning, så mycket som 100 
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procent, och stor potential för minskning finns därför bland de boende (Jakobsson Bergstad & 
Nilsson, 2011).  

Ett vanligt sätt att studera och försöka förstå hushållens beteende är genom att studera 
inställningar, attityder och livsstil i relation till hållbarhet, och ofta kan det kopplas ihop med 
konsumentstudier. Det är relativt vanligt att forskningen kan delas in i tre disciplinära 
kategorier: ekonomi/nationalekonomi, psykologi och sociologi (Gram-Hansen, 2010). De 
vanligaste typerna av studier har fokuserat på ekonomiska perspektiv, med stor tonvikt åt 
användning av Rogers teori om innovationsspridning (Rogers, 2003) och studier av 
priselasticitet genom modellering av hushållsbeteende i relation till sjunkande och ökande 
priser (Gram-Hansen, 2010). Andra studier har fokuserat på sk ”willingness to pay”, dvs hur 
mycket personer och hushåll kan vara beredda att offra och lägga på åtgärder för högre grad av 
hållbarhet, där det ofta är investeringskostnad, återbetalningstid och komfort som är avgörande 
och det är vanligt att äldre personer med god ekonomi är mer villiga att prova ny teknik 
(Watson et al, 2006; Faires et al, 2007).  

Psykologiska studier har haft en bakgrund i studier kring mänskligt beteende och förväntan-
värde, med en utgångspunkt att människan är en rationell varelse. Stern (1992) sammanfattade 
i en studie att information har stor betydelse, men än mer hur den levereras eftersom olika 
personer tog emot den olika, på samma sätt som kostnader är relativa för olika individer. Andra 
typer av motiv, som inte enbart är ekonomiska är viktiga, såsom personliga preferenser, 
grupptillhörighet, demografi påverkar val och beteende på ett sätt som gör att miljömål inte 
alltid möts. En annan studie visade vilka olika metoder för påverkan på folk som varit effektiva. 
Ingripande (intervention) har fungerat i somliga fall, information ledde ofta till ökad kunskap 
men sällan till förändrat beteende och belöningar hade påverkan på kort sikt men inte på lång. 
En av de mer effektiva metoderna visade sig vara mer frekvent feedback i olika former 
(Abrahamse et al, 2005). De psykologiskt inriktade studierna har kritiserats för att vara för 
fokuserade på individuell förståelse för beteende, vilket gör det svårt att generalisera och 
studierna tar mycket sällan hänsyn till den materialitet som ska hanteras av personerna (Gram-
Hansen, 2010). 

Studier med sociologisk, ibland kallade kulturella eller antropologiska studier, inriktning har 
riktat in sig mot att förstå kollektiva strukturer i mänskligt beteende. Fokus blir därför i större 
utsträckning på grupptillhörighet, status och identitet genom konsumtion. Detta har dock 
kritiserats för att fokusera för mycket på konsumtion i form av kommunikativa aspekter snarare 
än att förstå ordinär konsumtion (Gram-Hansen, 2010). Genom att väva in materiella aspekter 
i sociotekniska studier, där såväl sociala som fysiska, materiella, institutionella och 
ekonomiska faktorer vägs in har mer tvärvetenskapliga ansatser tagits för att djupare förstå 
beteende. En av de mest inflytelserika här är ”practice theory” som fokuserar på hur människor 
är en del i strukturer av kunskap, engagemang och teknologier. Praktiker blir därför kollektiva 
men är fortfarande öppna för individuella skillnader och ser rationell kunskapsinput och olika 
aspekter av attityder som en förklaring till praktiker. Praktiker består därför av medvetande, 
kunskap, struktur och agens. Exempelvis visar Gram-Hansen (2010) hur en så, på pappret, 
simpel sak som stand-by förbrukning inte kan förklaras genom rationalitet. Snarare påverkas 
beteendet av teknologiska och kulturella strukturer, genom exempelvis hur den fysiska 
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utformningen av tv-apparater på 1980- och 90-talet påverkade beteendet idag. Genom att 
fjärrkontrollen utvecklades skapade rutiner att stänga av Tv:n till stand-by läget. Strukturer, 
teknik och värderingar skapar inlåsningar som gör det svårt att enkelt förändra beteende. 
Genom ökad kunskap, engagemang och motivation samt teknologisk och materiell struktur 
skapas praktiker där förändringar måste ske i alla delar.   

För att sammanfatta studier kring beteende går det att konstatera att av de presenterade 
strömningarna har mest fokus hittills legat på studier där individerna ses som rationella 
varelser, främst utifrån ett ekonomiska perspektiv men även utifrån värderingar och handlingar. 
De studier som fokuserat på även det materiella har snarare betonat hur människor påverkas av 
olika strukturer och hur samspelet mellan människa och teknik är viktigt. Utifrån detta kan 
konstateras att ekonomiska faktorer alltid kommer att påverka, men inte till den grad som man 
kan tro. Eftersom energitjänster, exempelvis, dessutom handlas på en konkurrensutsatt 
marknad är det svårare att som byggherre eller projektledare planera för det. Information 
påverkar, men inte så pass mycket som förhoppningarna ger. Istället har många studier pekat 
mot fördelarna med feedback, exempelvis genom informationsteknik, där användarna får se 
sin förbrukning i realtid och kan förstå vad det gör för kostnad och förbrukning.  

Eldsjälar 

Flertalet studier har pekat mot vikten av drivna aktörer i projekten. Antingen har drivna boende, 
som beskrivs i nästa kapitel, eller engagerade kommuner och byggherrar varit viktiga för att 
skapa ett brett intresse för projekten. Intresse och kompetens har visat sig viktigt för att 
bibehålla intresset under längre tid och för att lyckas engagera och få med sig andra delaktiga, 
och att få alla att dra åt samma håll (Green, 2006). Det har även visat sig viktigt att det finns 
ett långsiktigt intresse bland aktörerna och kanske främst bland byggherrarna. De har visat sig 
att byggherrar som även kommer vara den framtida fastighetsägaren har haft större intresse i 
att nå upp till målen och inte sällan har de då investerats i energisnål teknik (Svane & 
Wijkmark, 2002).  

Internationella exempel 
Idén om att bygga ”ecocities” eller ”ecoburbs” har tagit fart internationellt. En kartläggning 
som gjordes 2011 (Joss et al) visar att det då fanns 170 olika projekt som i någon utsträckning 
identifierades som ”ekoprojekt”. Skalorna varierade från hela städer, där det exempelvis i Kina 
2012 var över 100 städer med liknande fokus, till stadsdelar, som är fokus i denna rapport.  

Rohracher och Späth (2011; 2014) har i sina studier av utvecklingen Graz i Österrike och 
Freiburg i Tyskland funnit att båda städerna haft höga ambitioner på hållbar stadsutveckling 
som sedan arbetats in i stadsdelsutvecklingsprojekt. Ofta har det skett en integration av policys, 
där övergripande mål för staden sedan implementerats i utvecklingsprojekten. I Graz fall 
handlade det om mindre luftföroreningar och i Freiburg om minskat beroende på ”smutsig” 
energiproduktion. Dessa större mål, i kombination med en strävan i en global konkurrens kring 
arbetskraft och kompetens, gjorde att satsningar på ”model districts” ansågs viktigt, men 
samtidigt fanns andra sociopolitiska dynamiker som gjorde att fokus hamnade på specifika 
element i form av ”end-of-pipe-lösningar istället för integrerade koncept. Svårigheterna i 
implementering av målen för projekten uppstod genom att koalitioner av drivande aktörer 
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antog olika former och ofta drevs aktiviteterna av andra mål än miljömässiga. Det visade sig 
även vara enklare, både i praktiken men även politiskt, att fokusera på mindre lösningar istället 
för att sikta på exempelvis nya former av mobilitet. Med andra ord är realistiska mål viktiga. 
Vad studier av Graz och Freiburg visar, menar Rohracher och Späth, är svårigheterna att bryta 
de olika former av ”momentum” som städer byggt upp i form av tekniska system, institutionella 
kulturer, lagar och regler samt sociala effekter. Windows of opportunities, dvs händelser som 
skakar om rådande strukturer i sådan utsträckning att förändringar blir mer möjliga, kan 
användas för att försöka driva igenom förändringar men sällan lyckas målsättningar hela vägen 
på grund av befintliga strukturer.   

I en studie av utvecklingen av stadsdelen Vallbona i Barcelona fann Farreny et al (2011) att 
sex faktorer var viktiga i utvecklingen: territoriella (urban form, rumslig skala i planering), 
finansiella (hierarki bland hållbarhetsaspekter, externa miljömässiga effekter), 
tekniska/metodologiska (sammansättning av design-team, tillgänglighet till miljödata för 
utvärdering), politiska (lokalt ledarskap och visioner), legala (regelverk) samt sociokulturella 
(medborgardeltagande, samhällets utveckling och värderingar). Det fanns tydliga barriärer i 
Vallbona, trots höga ambitioner, varav lagstiftningsfaktorer var en av de viktigaste där 
särskilda regler begränsade planerarnas möjligheter. Ett annat tydligt problem var att ekonomi 
alltid klassades som viktigaste aspekten på hållbarhet, vilket gjorde att positiva effekter från 
miljö inte togs hänsyn till i samma utsträckning som andra faktorer. Det fanns dock 
förutsättningar som hjälpte till i utvecklingen, där existerande urbana strukturer och densitet 
underlättade.  

Sammanfattande kommentarer  
Dessa studier visar på en rad likheter och skillnader. Det går att konstatera att liknande 
tendenser finns både internationellt och nationellt. Det blir allt vanligare med utveckling av 
städer och stadsdelar med fokus på hållbarhet men att dessa kan se radikalt olika ut. Den lokala 
kontexten och de möjligheter och begränsningar som detta skapar är viktigt att förstå.  

En viktig likhet mellan olika projekt har varit vikten av komma överens om mål tidigt och hur 
de ska följas upp. Fler aktörer kommer behöva vara involverade i projekten numera och därför 
måste stora insatser läggas tidigt i projekten att sätta riktlinjer och få med alla på samma väg.  

Tydligt är även att ha en realistisk inställning till teknik. Många av projekten har lagt stor vikt 
vid tekniska lösningar och innovativa system. Ibland har det slagit väl ut men mer ofta har 
antingen konservativa viljor bland arkitekter och byggherrar varit ett hinder eller så har boendes 
beteende underskattats.  

Nedan sammanfattas de drivkrafter och barriärer som identifierats. 

Drivkrafter och hjälpmedel 

 Helhetsperspektiv i vision och övergripande mål 
 Integration av hållbarhetsaspekter tidigt – utveckla ett helhetstänk 
 Anta målet tidigt i processen 
 Vikten av målformuleringsprocess, förankrad i tydlig vision övergripande mål 
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 Inkludera alla inblandade aktörer tidigt i målformuleringsprocessen – skapa en 
gemensam vision 

 Ta fram styrdokument som guidar fortsatta arbetet 
 Nya organisationsformer runt målet 
 Ta fram verktyg för utvärdering och måluppföljning tidigt i arbetet 
 Skapa långsiktighet bland byggherrar 
 Stödstrukturer och styrmedel kan vara avgörande 
 Inkludering av boende – praktiker snarare än design 
 Det ska vara enkelt att göra rätt – underlätta vardagen för de boende för att miljömål 

ska uppnås genom att skapa strukturer och arbeta med feedback 

Barriärer 

 Förstå systemen utifrån ett helhetsperspektiv – hur passar de in i befintliga och nya 
system/tekniker 

 Inga incitament att följa högt uppsatta miljömål – inga sanktioner 
 Rimliga mål från början – ska vara möjligt att nå målen  
 Uppföljning av mål – besluta om utvärderingsprocess tidigt 
 Otillräckliga ekonomiska medel 
 Tidsbrist 
 Upphandlingsregler försvårar processen 
 Målkonflikter mellan ekonomi, sociala faktorer och ekologiska 
 Involvering av boende är väsentligt – att det inte räcker med grön teknik för att nå mål 
 Underskattning av beteendemönsters betydelse 

De mål som vanligast nås upp till är, sammanfattningsvis, de enklare tekniska målen som haft 
tydliga stödstrukturer. Exempelvis genom sopsortering och andra tekniska systemlösningar. 
När byggherrar haft längre tidsperspektiv har de haft större intresse av att nå målen, då har de 
i större utsträckning uppfyllts. Befintliga strukturer, såsom urban form, påverkar och om det 
sker en anpassning till befintliga strukturer finns större chans att målen nås. Om man inte målar 
upp orealistiska mål finns även större sannolikhet att optimism kvarstår.   
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Tema 2: Involvering av hushåll i planeringsstadiet 
En fråga som blivit allt viktigare under de senaste decennierna är hur planerare, politiker, 
byggherrar och övriga ansvariga aktörer ska gå tillväga för att skapa större möjligheter för 
medborgarinflytande. Det är i stor utsträckning en demokratisk fråga, som en motreaktion mot 
den ingenjörsmässiga och expertbetonade planering som präglade stora delar av 1900-talet. 
Genom sociala medier och internet har dessutom nya möjligheter för deltagande öppnats upp, 
där medborgare kan ta del av förslag via kommuners hemsidor och reagera på förslag.  

Detta kapitel berör dessa frågor, men än mer specifikt hur det går att involvera boende i 
planeringsprocessen i nya bostadsområden, med särskilt fokus på hållbarhet. Är det ens möjligt 
och vad säger tidigare forskning? Den frågeställning som är vägledande för kapitlet är följande:  

 Hur går det att på bästa sätt involvera hushåll i val och utveckling av hållbara tekniska 
system i ett bostadsområde? 

Det går direkt att konstatera att detta är en forskningsfråga som fått relativt lite uppmärksamhet, 
ofta beroende på det enkla faktum att det inte är möjligt att förutspå vilka det är som ska bo i 
de bostadsområden som planeras. Det finns dock ett antal studier med intressanta resultat som 
är relevanta för frågeställningen, direkt eller indirekt.  

Svenska stadsutvecklingsprojekt 
Pandis och Brandt (2009) menade att ett av problemen i Hammarby Sjöstad var att boendes 
användning av systemen gjorde att systemlösningarna inte var tillräckliga för att klara 
miljömålen. Då kan det vara poängfullt att involvera boende i projekten, både genom att skapa 
incitament för boende att förändra sitt beteende men även genom att tidigt etablera 
informations- och miljöcentra i nya stadsutvecklingsprojekt.  

Green (2006) menar att i både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen fanns mål och 
ambitioner att skapa tekniska och strukturella förutsättningar för energisnålt boende. 
Information var något av det viktigaste styrmedel som skulle användas. Green genomförde 
även intervjuer med boende, upp till ett år efter inflytt, kring hur de fick information innan de 
flyttade dit. De boende hade främst haft muntlig kontakt med försäljare från byggbolag och 
uthyrare, men informationen berörde främst praktisk information snarare än miljö och inga 
krav har ställts på de som flyttar in kring miljövänligt boende. Det går att sammanfatta denna 
process som att uthyrning och försäljning av bostäder har hanterats på samma sätt som i vilka 
nya bostadsprojekt som helst, vilket varit liknande i andra fall, även om exempelvis de 
inflyttande till Ekoporten i Norrköping fick information och förband sig sköta 
skötselanvisningarna för huset (Svane & Wijkmark, 2002). Informationen innan inflytt är alltså 
av vikt, särskilt i dessa projekt då de boende inte varit involverade i planeringsprocessen. 

I Västra Hamnen-projektet fanns det enligt Green (2006) ambitioner att de blivande boende 
skulle delta i planeringen av bostadsdelen men det blev aldrig av. Anledningarna var bland 
annat att byggherrarna i det skedet inte visste vilka som skulle flytta in. En inkluderande 
planeringsprocess med en testpanel på ca 300 personer initierades dock, där de deltagande 
träffades kontinuerligt för att reagera på de förslag som tags fram. I Hammarby Sjöstad hade 
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de boende köpt eller hyrt sina bostäder före inflyttning, men deltog ändå inte, eller var ens 
inbjudna, i planeringsarbetet. Enda gången de var inbjudna var vid val av lägenheternas ytskikt, 
såsom golv och tapet. När det gäller miljöarbetet hade de boende inte heller möjlighet att 
påverka, snarare förväntades de ta del av den information som fanns tillgänglig. Green 
sammanfattar att de boende visat stort intresse för att påverka, i vissa frågor mer än andra, men 
inte haft möjlighet. Det har även varit ett problem, ur miljösynpunkt, att det inte funnits system 
för mätning av energianvändning och liknande, för att kunna jämföra förbrukningen.  

Flera studier pekar på svårigheterna, och ibland oviljan, att bredda deltagandet i 
planeringsprocesser. Granberg (2003) menar att planeringen av området Östra Hamnen i 
Västerås, ett stadsomvandlingsprojekt, präglades av planering och styrning av en snäv 
”elitgrupp” som på detta sätt kunde driva processen i den riktning de önskade. När andra 
aktörer, såsom Hyresgästföreningen, kom in i processen var redan frågorna som de intresserade 
sig för avklarade. Granbergs slutsats är att processens form och organisation är av största vikt 
och att större reflexivet från planerarna angående sin egen roll skulle vara att föredra.  

Svane och Wijkmark (2002) har i sin studie i byggandet av byggprojekten Understenshöjden 
och Ekoporten funnit skillnad i planeringsskedet. Understenshöjden initierades och planerades 
av de boende medan den senare var ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping där idén om 
ekoprofilen kom från byggföretagen som skulle göra renoveringen. Understenshöjden var ett 
tydligt exempel på planering med boendepåverkan, eftersom de initierade och drev projektet, 
men eftersom dessa saknade kompetens som beställare fick byggherren arbeta efter 
ofullständiga handlingar. Projektorganisationen blev därför bräcklig och saknade tydliga mål.   

Ett annat exempel på ett utvecklingsprojekt med hållbarhet utan direkt involvering av framtida 
boende har varit de uppmärksammade passivhusen i Lindås park utanför Göteborg. Passivhus-
konceptet är inte ett fast begrepp, det finns flertalet olika definitioner, men i grund och botten 
innebär det bostäder helt utan, eller med sparsam, tillförsel av värme i form av 
uppvärmningssystem. I Lindås finns inget uppvärmningssystem alls vilket ställer krav på fysisk 
utformning, ventilationssystem, vitvaror men kanske främst på de boendes beteende. Glad 
(2006, se även Boström et al 2003) fann att i Lindås var det en lång planeringsprocess, men 
eftersom det var ett obeprövat koncept i Sverige fanns lite utrymme för involvering av boende 
eller andra aktörer än de i kärnan. Det har även visat sig att de inflyttade inte i första hand har 
varit intresserade av de hållbara lösningarna utan snarare av det attraktiva läge som Lindås 
erbjöd. Det var bostäder som skulle säljas, först i form av äganderätt men senare blev 
bostadsrätter, och köparna kom in sent i processen. Det har även visat sig att de boende 
påverkats i sitt beteende men att det givit upphov till ”rebound effects”, att en miljöförbättrande 
åtgärd ersätts med annat beteende som gör att summan blir noll i slutändan, i form av att 
minskad värmeanvändning ökat beroendet av elteknik (Isaksson, 2009).  

Det har visat sig i studier kring medborgardeltagande att de flesta människor i vissa situationer 
är både kompetenta och villiga att delta i planerings- och beslutsprocesser, men väljer ofta att 
inte göra det. Amnå (2010) myntade därför begreppet ”stand-by-citizen”. Det är ändå 
uppenbart att det finns projekt där medborgare i stor utsträckning tar initiativ, vilket ses i nästa 
avsnitt.  
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Ekobyprojekt 
De projekt som varit särskilt lyckosamma i att involvera boenden har varit de olika typer av 
ekobyprojekt som utvecklats i Sverige och även internationellt. Ekobyprojekten har i stor 
utsträckning startat som en motreaktion mot de miljöproblem som upplevdes som allt mer 
påtagliga under 1970-talet och framåt och inte sällan har det även funnits en tanke om 
kollektivboende i planerna. Definitionen av vad en ekoby är varierar mellan olika källor, men 
Boverket tog fram en definition i början av 1990-talet där de menar att byarna exempelvis inte 
ska bestå av mer än 50 hushåll som är administrativ sammanlänkade, det ska finnas möjlighet 
till småskalig odling, låg energianvändning, låg resursanvändning även vid byggnation, social 
gemenskap samt kollektivt samarbete kring sysslor i området (Boverket, 1991; Palm, 1998).   

Det första svenska ekobyprojektet var Tuggelite i utkanten av Karlstad, vilket startades med 
inspiration från forskare i Göteborg på 1970-talet, där forskarna kritiserade den svenska 
bostadspolitiken som de ansåg ohållbar. De ifrågasatte miljonprogrammet där de ansåg att dess 
byggnader var resursintensiva och sterila, och att de byggts utan någon påverkan från boende. 
Forskargruppen ville därför skapa en egen by med fokus på låg energi- och resursförbrukning 
och de fick med sig Karlstad kommun i processen. Det var en lång men lyckosam process, där 
de slutligen lyckades skapa en by med 16 hushåll i fem hus, med inflyttning 1984. En viktig 
del i ekobyarna har varit kollektivhuset som ska fungera som mötesplats. Att processen i 
Tuggelite var lyckosam anses i stor utsträckning bero på ett antal faktorer. För det första fanns 
en stark ideologi och idé om vad som skulle byggas. För det andra fanns det stor 
miljömedvetenhet bland de involverade aktörerna. För det tredje fanns det stor kompentens och 
utbildning för att kunna driva en sådan bottom-up process, då flertalet hade koppling till 
forskargruppen i Göteborg. För det fjärde hade flertalet av medlemmarna erfarenheter från 
tidigare kollektivboende och delade ideologisk bas (Ibsen, 2010, Norbeck, 2009; Tidäng, 1992).  

Tuggelite var alltså det första ekobyprojektet och kan anses vara ett lyckat sådant, där de 
framtida boende var involverade i hela processen. De var en del av ”den första vågen” av 
ekobyar i Sverige, initierade just av grupper av privatpersoner. Den andra vågen handlade 
främst om bostadsbolag som initierade projekten, men dessa var sällan lyckade eftersom de 
just saknade koppling till boende och den viktiga samhörighetskänslan i byarna infann sig 
aldrig. Under den tredje vågen startades projekteten fortfarande av bostadsbolagen, men här 
var de boende en del av planeringen. Dessa var ofta lyckade och ovan nämnda 
Understenshöjden var ett av dessa projekt (Berg et al, 2002).  

Planeringsprocessen 
Det har konstaterats att det är svårt att få boende involverade i planeringsprocessen, ofta av det 
enkla skälet att det inte är möjligt att veta vilka de kommande boende är. En utveckling som 
dock gett potentiella framtida boende större möjlighet att påverka och engagera sig är i takt 
med att samhällsplaneringsprocessen i större utsträckning öppnats upp för privatpersoner och 
berörda organisationer. I den nya Plan- och bygglagen från 1987 infördes krav på samråd i 
översiktsplaneprocessen och även i detaljplaneprocessen ska det sedan den nya plan- och 
bygglagen från 2011 numera ingå samråd. Samrådet går till på så sätt att underlagsmaterial ska 
finnas tillgängligt på förhand som beskriver situationen i berört område men samrådet ska även 
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avgränsas vilket gör att alla inte har möjlighet att delta. De som har rätt att delta är länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, kända sakägare, kända bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende som berörs samt organisationer, myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget (PBL, 2010:900, 5 Kap 11 §). Detta 
gäller alltså ganska tidigt i processen, kring de större frågorna rörande utformning av området, 
snarare än utformning av bostäder och liknande.  

Dessa formella vägar är med andra ord ett sätt att öppna upp planeringsprocessen, om än med 
relativt blandade resultat. Wänström (2009) konstaterar i sin studie av samrådsförfarande 
gällande projektering för höghastighetsjärnvägen Ostlänken, som ska gå mellan Linköping och 
Järna söder om Stockholm, att det fortfarande finns begränsningar och utmaningar i 
samrådsprocessen. Den ena är det kunskapsgap som uppstår mellan tjänstemän och 
medborgare, den andra är medborgarnas tid, då det är svårt att få människor att engagera sig i 
frågor. I storskaliga samhällen är det dessutom komplext att genomföra beslutsprocesser med 
större inslag av direktdemokrati samtidigt som det är svårt att sålla bland de åsikter och 
kommentarer som kommer in. I tidiga studier av i vilken mån medborgare tagit tillvara på 
möjligheten att delta i processen har det visat sig att redan på 1970-talet var det ofta 
förhållandevis få som deltagit och att ju större kraven varit på tid, arbete och kunskaper desto 
mindre deltagande (Miller, 1982). Dessa resultat har bekräftats i senare studier (Henecke & 
Khan, 2002) och Miller (1982) menar att dessa strukturer kan ge en förstärkning av 
ojämlikheter vad gäller politiskt inflytande om endast de med kunskap och tid deltar i 
processen.  

Granberg (2004) och von Sydow (2004) menar att det i allt större utsträckning blir nödvändigt 
att externa finansiärer involveras i projekten eftersom de offentliga organen får allt mer 
begränsade resurser. Detta blir allt vanligare, men det skapar en spänning mellan 
marknadsorientering och demokratiska principer, där det finns en risk att de marknadsmässiga 
åtgärderna får företräde. Samma krav på transparens och offentlighet måste gälla, menar 
författarna, och det är därför viktigt att planeringsprocessen får ta tid för att många röster ska 
kunna bli hörda. 

Henecke och Khan (2002) har sammanfattat former för medborgardeltagande på en skala med 
fem steg: informationsspridning, informationsinsamling, konsultation, gemensam 
kunskapsuppbyggnad samt ömsesidig förståelse. Det kan krävas att alla steg är involverade för 
att det verkligen ska handla om deltagande demokrati, men det har sällan genomförts under 
längre tid. Snarare har med involverande former av inkluderande processer varit temporära och 
inte alltid heller följts upp. 

Det blir dock allt mer vanligt att försöka engagera medborgare i tidiga stadium i 
planeringsprocessen. Ovan nämnda medborgarpanel kring planeringen av Västra Hamnen i 
Malmö är ett exempel och utvecklingen av stadsdelen Vallastaden i Linköping har sedan start 
haft höga ambitioner på medborgarinflytande i processen. Ett av målen i processen var just 
medborgardeltagande och inför planeringen valdes ett antal teman ut för diskussioner med 
intresserade, för att samla in idéer om stadsdelens utformning. Mötena var relativt välbesökta, 
med 40-50 deltagare som diskuterade och all input sammanställdes i en s.k. idébok som 
användes i den fortsatta planeringen och arkitekttävlingen. Palm och Wihlborg (2013) 
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sammanfattar dock att även om detta var ett relativt lyckat exempel på deltagande planering så 
var det mer av en bonus än ett revolutionerande sätt att genomföra planering.  

Ketola (2000) betonar att tillit mellan planerare och allmänhet är viktigt i processer med 
medborgardeltagande, detta är något som tar tid och kräver tidigt deltagande från allmänheten. 
Viktigt är även att inblandade aktörer visar intresse för allmänhetens frågor för att dessa ska 
känna fortsatt intresse och engagemang. Andra forskare menar vidare att medborgares 
engagemang kan vara av vikt för att tidigt kunna hjälpa till att sålla idéer på planeringsstadiet 
som i praktiken är orealistiska (Dalman & Sandstedt, 2005).  

Lövgren (2002) har poängterat vikten av medborgardeltagande, men att det viktigaste är att 
fokusera på vilka typer av frågor de involveras i, mer än att alla ska vara med. Således skapas 
intresse och engagemang vilket ger större potential till att de boende kommer få gehör för sina 
önskemål, samt att de åsikter som kommer fram tas hänsyn till. Vidare är bilden som planerarna 
har av de boende viktigt att ta hänsyn till, eftersom det kan finnas en idé om vad som är 
”normalt” som kan leda processen, men genom att ta hänsyn till vad som anses vara 
”annorlunda” kommer man närmare vad de boende faktiskt efterfrågar.  

Svingstedt och Fuentes (2013) har i en litteraturöversikt sammanfattat en lista över förslag på 
sociala åtgärder som kan vara till nytta för att involvera boende både före och efter 
planeringsprocessen.  

 Involvera och engagera boende tidigt i processen 
 Stärk den personliga kommunikationen med hushållen 
 Säkerställ att det finns en eldsjäl i projekt med miljöprofil 
 Anställ/engagera ”sop-, energi, miljöcoacher” 
 Skapa miljöorienterade grupper/klubbar (t.ex. sop, trädgård, energi, mat) 
 Gemenskaper stärker social och moralisk kontroll 
 I gemenskaper skapas förutsättningar för att tydliggöra det kollektiva ansvaret 

Liknande förslag på åtgärder har Baas et al (2014) sammanfattat i sin studie av gräsrotsrörelser 
med fokus på hållbarhet. De menar att det är viktigt att verkligen inkludera boende, både under 
byggprocessen men även när det är färdigt eftersom deras beteende och engagemang är 
avgörande för måluppfyllning. Genom att låta de boende göra val kan de i större utsträckning 
känna sig engagerade och genom att lyssna på boenden för att skapa inbjudande fysiska, men 
även sociala mötesplatser, skapas incitament för att bo kvar längre tid i sitt område.   

Sammanfattande kommentarer 
En av de största svårigheterna med medborgardeltagande generellt är att få folk intresserade 
överhuvudtaget. Det har alltid varit ett problem i planeringsprocesser, och trots nya möjligheter 
för påverkan genom exempelvis internet är det tydligt att det givit relativt begränsad effekt. 

Ett stort problem i flera projekt, och specifikt utifrån frågeställningen i rapporten, är att 
involvera kommande hushåll i mer specifika processer. Den främsta orsaken är då det 
uppenbara problemet i att det inte alltid är klart vem som ska bo i området förrän bostäderna 
går ut för försäljning eller uthyrning. Har inte medborgare själva varit de som initierat 
projekten, som i många ekobyar, är det allt svårare. Det är även tydligt att hållbarhet generellt 
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inte är den viktigaste frågan för de som ska flytta in, snarare är läge, ekonomi och annat mer 
centralt.  

Det finns dock metoder att ta till för att ge större möjligheter att faktiskt involvera människor. 
Några är att antingen använda dem tidigt för att sålla bland orealistiska idéer från en bruttolista 
eller att välja ut ett antal specifika frågor som människor kan involveras i. Därmed skapas större 
sannolikhet till att faktiskt ge någon påverkan alls.    

Nedan presenteras en sammanfattande lista över vad som kan göras: 

Möjligheter  

 Skapa en inkluderande projektorganisation – både gällande medborgare men även 
politiskt 

 Skapa förutsättningar för inflytande – genom paneler, workshops och liknande 
 Skapa intresse för projektet – information är centralt 
 Välj ut specifika frågor att arbeta kring – snarare än att försöka skapa intresse för ”allt” 
 Skapa tillit – visa att idéer tas på allvar 
 Processen måste få ta tid för att det ska vara möjligt 
 Använd medborgare för att sålla idéer – vad är orealistiskt? 

Svårigheter 

 Vilka är det som flyttar in? 
 Går det att ställa krav på dem som flyttar in? Krav på engagemang eller att de ska 

uppfylla vissa kravprofiler? 
 Nya byggkoncept kan ställa stora krav på byggherrar att förstå – gör det ännu svårare 

att involvera medborgare 
 Människor flyttar till områden främst av andra skäl än miljö 
 Svårt att sålla bland de idéer som kommer in 

I nästa del kommer fokus ligga på en relaterad fråga, nämligen den del av hållbarhet som 
oftast hamnar i skymundan: social hållbarhet. 
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Tema 3: Social hållbarhet 
Begreppet hållbar utveckling är idag välkänt och har antagit nya former och nya definitioner. 
Utgångspunkten kring de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är 
dock gemensam för de flesta av grenarna och har varit så sedan begreppet etablerades i och 
med Brundtlandrapporten 1987 (World Commission on Environment and Development) vilken 
även låg till grund för FNs miljö- och utvecklingskonferens 1992.  

Det som oftast betonas i relation till hållbar utveckling är relationen mellan de tre 
dimensionerna och de intressekonflikter som de ger upphov till. Campbell (1996) argumenterar 
för en modell i form av en triangel för att förstå planerares prioriteringskonflikt i olika projekt. 
Där talar han om tre målkonflikter som uppstår:  

 Egendomskonflikten: konflikten mellan social rättvisa och ekonomisk utveckling, 
gällande anspråk och användning av fastigheter eller gentrifieringsprocesser. Denna 
komplexa relation stärks av att de inte bara står i rak konflikt med varandra men de är 
även ömsesidigt beroende av varandra för överlevnad. Campbell menar att det är i 
denna konflikt som gränserna mellan privata intressen och allmännyttan definieras. 

 Resurskonflikten: konflikten mellan ekonomisk utveckling och naturskydd. Den 
ekonomiska utvecklingen är beroende av naturresurser men är samtidigt regleringar av 
naturen för att bevara den för framtiden. Här definieras gränsen mellan den utvecklade 
staden och det ”outvecklade vildmarken”, symboliserad av stadsgränsen. 

 Utvecklingskonflikten: friktionen mellan social rättvisa och naturskydd. Campbell 
anser att detta är en stor utmaning, då med utgångspunkten att ekonomisk tillväxt 
gynnar alla samhällsklasser, nämligen hur kan de sämst bemedlade få ökad ekonomisk 
möjlighet om naturskydd hindrar ekonomisk utveckling? 

Som synes uppstår ofta konflikter mellan de olika hållbarhetsaspekterna, men samtidigt har 
oftast mest fokus lagts på ekonomisk hållbarhet och utveckling. Här har just resurskonflikten 
oftast satts i centrum, men sociala aspekter har lätt hamnat i skymundan. Som diskuterades i 
föregående kapitel har större fokus lagts på att ge medborgarna möjlighet att påverka och det 
går att argumentera för att det är en motreaktion mot den tidigare rationella planeringen, som 
låg till grund för miljonprogramsbygget, där sociala aspekter hamnade långt ner på agendan. 
Genom större fokus på sociala aspekter kan mer attraktiva boendemiljöer skapas och det är 
detta som kapitlet fokuserar på, med följande frågeställning som vägledande: 

 Hur definieras social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt? 

Definitioner av social hållbarhet 
Det finns en rad definitioner av begreppet social hållbarhet. Dempsey et al (2011) menar att 
det finns tre centrala begrepp som kan hjälpa till att definiera social hållbarhet: jämlik tillgång, 
social rättvisa och hållbart lokalsamhälle. De menar vidare att det går att bryta ner dessa i icke-
fysiska och fysiska faktorer som bidrar till urban social hållbarhet. Bland de icke-fysiska finns 
exempelvis blandade boendeformer, utbildning, integration, hälsa och tillgång till arbete. 
Fysiska faktorer är exempelvis kvalitet på lokalmiljö, tillgänglighet, attraktiva boendemiljöer 
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och bra bostäder. De betonar i stor utsträckning sammanhållning och kontinuitet i 
lokalsamhället som en viktig faktor, och överlag en rättviseaspekt på urbana miljöer. 

Weingaertner och Moberg (2011) menar att det råder viss samstämmighet i litteraturen kring 
att tre nyckelteman som centrala dimensioner av social hållbarhet: socialt kapital, mänskligt 
kapital och välbefinnande. Genom sin litteraturgenomgång har de identifierat 17 aspekter i en 
urban kontext: 

 Tillgänglighet (till exempelvis arbete, öppna ytor, lokal service, resurser) 
 Socialt kapital och nätverk 
 Hälsa och välmående 
 Social sammanhållning och inkludering (mellan och bland olika grupper) 
 Säkerhet och trygghet (verklig och upplevd) 
 Rättvis fördelning av inkomst och arbete 
 Lokal demokrati, deltagande och egenmakt (konsultering av lokalsamhället) 
 Kulturellt arv (t.ex. lokalt arv och byggnader med k-märkning eller motsvarande) 
 Utbildning och övning 
 Lika möjligheter och jämlikhet 
 Bostäder och samhällsstabilitet 
 Kontakter och rörelse (t.ex. promenadvänligt, goda kommunikationer) 
 Social rättvisa (inom och mellan generationer) 
 Känsla för plats och tillhörighet 
 Blandad användning och besittning  
 Attraktiv publik miljö 
 Kvalitet på urban lokal miljö och behaglighet 

Som synes finns det en del likheter med Dempsey et al (2011) faktorer och i en annan studier 
är Murphy (2012) är inne på samma spår, där han menar att det finns fyra policybegrepp kring 
social hållbarhet: rättvisa, medvetande om hållbarhet, deltagande och social sammanhållning.  

Även om det då finns en rad olika definitioner på social hållbarhet, är det just ett begrepp som 
därför är svårt att greppa. Dempsey et al (2011, p. 292) menar att: 

Social sustainability is neither an absolute nor a constant. Social sustainability has 
to be considered as a dynamic concept, which will change over time (from year to 
year/decade to decade) in a place. 

Därför menar exempelvis Boström (2012) att social hållbarhet är något som måste inramas och 
fyllas med innehåll och omtolkas från tillfälle till tillfälle och från plats till plats, annars blir 
det bara ett tomt koncept. Gustavsson och Elander (2013, p. 12) menar att det krävs mycket 
bearbetning för att göra begreppet förståeligt:  

”…begreppet social hållbarhet för att bli praktiskt hanterbart måste brytas ned i 
en mängd underbegrepp och indikatorer”  

Vi ska därför nedan titta på ett antal olika svenska stadsutvecklingsprojekt och hur de har 
hanterat begreppet social hållbarhet.  
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Social hållbarhet i svenska stadsbyggnadsprojekt 
Gustavsson och Elander (2013) har genomfört en omfattande studie där de analyserat social 
hållbarhet inom åtta olika stadsbyggnadsprojekt. De menar att en av svårigheterna med social 
hållbarhet är att det inte är mätbart på samma sätt som exempelvis energianvändning eller 
transporter. Det finns alltså ingen ”socialdioxid” som de uttrycker det utan indikatorer måste 
skapas, exempelvis utifrån de olika definitioner som presenterats ovan. I studie har de studerat 
åtta olika projekt, varav fyra handlat om förnyelse av miljonprogramsområden, tre handlar om 
avgränsade innerstadskvarter och det sista handlar om ett projekt med fokus på s.k. hållbart 
stråk.  

I de förstnämnda projekten handlar fokus om huruvida det går att genomföra renovering, om- 
och tillbyggnad i dessa stadsdelar på ett sätt som förenar låg energiförbrukning med social 
inkludering, områdesidentitet och företagsekonomisk bärkraft. Dessa fyra områden, 
exempelvis Järvafältet i Stockholms stad, har alla, utom Ålidhem i Umeå, gemensamt att det 
är områden med social segregation och där olika typer av problem förknippat med 
segregationen förekommit. Genom att rusta upp områdena och samtidigt jobba med sociala 
frågor hoppas kommunerna på att vända den negativa trenden. De tre mer avgränsade 
stadskvarteren, exempelvis Kvillebäcken i Göteborg, är istället nybyggda områden där nya 
tekniska lösningar ska integreras i processen och där integration av social sammanhållning och 
deltagande ska vara delmål. Här har ekologisk och ekonomisk hållbarhet högsta prioritet och 
genom denna studie vill de förstå kopplingen till social hållbarhet. Det hållbara stråket, som 
ska knyta samman centrala Lund med ett nytt europeiskt forskningscentrum, har förhoppningar 
knutet till sig kring att överbrygga sociala och kulturella klyftor under en period av stark tillväxt 
(Gustavsson & Elander, 2013). 

Gustavsson och Elander (2013) sammanfattar sina resultat genom att diskutera tre nyanser av 
social hållbarhet, som de funnit är gemensamt i tidigare studier kring begreppet. Dessa är social 
inkludering, deltagande och platsidentitet och med bakgrund i de studerade stadsdelsprojekt 
som nämnts ovan har utifrån detta identifierat åtgärder som återfinns i de olika projektens plan- 
och styrdokument, samt från vad som framkommit i intervjuer kring projekten. De presenterar 
även en checklista med exempel på indikatorer för att följa upp, utvärdera och vidareutveckla 
projekt.  

Social inkludering är i sig ett brett begrepp men där Vranken et al (2003) menar att det går att 
urskilja fem roller med tillhörande processer kring hur människor kan bli inkluderade i 
samhället: genom arbete, tillgång till sociala tjänster, politiska rättigheter, utveckling av 
livsstilar som identitetsmarkör och genom inkludering i sociala nätverk. Gustavsson och 
Elander (2013) menar utifrån detta att social inkludering utmärker hur människor får tillgång 
till resurser, inte bara ekonomiska, för att kunna delta i samhällslivet och på så sätt kunna 
påverka sitt vardagsliv. Nedan visas de åtgärder som finns för att kunna hantera social 
inkludering. 

 Kunskap – att delta i planering och process krävs för att förstå sin egen roll i processen. 
Det krävs resurser för att kunna göra detta men ofta finns okunskap kring den påverkan 
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som den egna livsstilen har på hållbarhetsaspekter. Information är därför viktigt i 
projekt. 

 Livskvalitet – gällande boende, arbete och fritid. Hälsa, trygghet och tillgång till service 
och arbetstillfällen är centralt. Blandning av bostäder och verksamheter kan vara 
positivt, även tillgång till gröna miljöer för rekreation. Även här är tillgång till arbete 
absolut centralt.  

 Mötesplatser – genom att skapa mötesplatser kan sammanhållning mellan boende 
stärkas och ger möjligheter till möten över ålders- kultur- och socialgruppsgränser. Det 
går att skapa utrymmen i husen som lockar till samvaro eller genom odlingslotter. 

Den andra nyansen av social hållbarhet berörde deltagande, där Gustavsson och Elander (2013) 
menar att deltagande i samhällslivet, i arbete och på fritiden ger möjlighet till social 
inkludering. Deltagande är även viktigt ur ett inflytande- och maktperspektiv, genom 
deltagande i samhällets planerings- och beslutsprocesser. Deltagande blir viktigt i form av 
dialog och inflytande, mellan boende och beslutsfattare. Det anses bland beslutsfattare att 
medborgares deltagande har en positiv inverkan på deras hälsa och välbefinnande samtidigt 
som planeringsprocessen tjänar på det i form av lokalt förankrad kunskap. Det kan även skapa 
tillit till samhället. Detta har gjorts i form av medborgardialoger, dialogkaféer, trygghets- eller 
hållbarhetsvandringar. Inflytande kan delas in i olika steg, men viktigt är att medborgare känner 
att de faktiskt har någon form av inflytande, mer än i form av information som snarare kan ses 
som en envägskommunikation.  

Den tredje nyansen berör platsidentitet, vilket i åtta projekten var mer eller mindre uttalade mål 
och nedan presenteras de olika teman på platsidentitet som identifierats i projekten. 

 Identitetsmarkörer – i form av att skapa platsens särprägel. Antingen kan det gälla 
förnyelse eller att framhäva ett kulturhistoriskt arv. Detta är inte sällan en del i 
marknadsföring av en stad och dess stadsdelar. Detta är även viktigt för att stadsdelar 
ska ingå som en naturlig del i en större enhet.   

 Platsidentitet ur ett boendeperspektiv – viktigt för att göra stadsdelen mer attraktiv men 
även särskilja den från andra delar av staden. Genom att skapa större variation, genom 
uppblandning av äldre och nyare bebyggelse och blandade upplåtelseformer 
exempelvis, kan kvarboende underlättas.  

 Platsidentitet utifrån – externa aktörers bild av området är viktigt, särskilt media, 
eftersom det påverkar den bild som finns av området. Detta för att locka människor dit, 
och ibland för att vända en negativ bild av området.  

 Lokal historia som identitetsmarkör – synliggörande av historian kan väcka intresse för 
området och skapa en identitet. Visualisering av hur det en gång såg ut eller 
kulturmärkning kan vara goda åtgärder.   

 Länka samman med andra stadsdelar – således stärka inkludering i resten av staden är 
viktigt, genom cykel-, gång-, kollektiv- eller bilförbindelser. 

Gustavsson och Elander (2013) fann då sammanfattningsvis att det fanns en rad olika åtgärder 
som går att arbeta med för att försöka skapa en social hållbarhet. Viktigt är att aktivt arbeta 
med frågorna och ställa frågor kring hur inkludering, deltagande och platsidentitet kan skapas.  
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I Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen fanns även en rad frågor kring social hållbarhet 
inkluderade, men som i många fall blev nedprioriterat. Målkonflikter med avseende på social 
hållbarhet är inte ovanligt. Som ovan beskrevs fick ekonomiska intressen i stor utsträckning 
styra upplåtelseformerna i Västra hamnen och liknande konflikter fanns i Hammarby sjöstad. 
En viktig del i projektet var tillgängligheten för handikappade ett mål som prioriterades ner av 
ekonomiska skäl, vilket ledde till att många hus exempelvis saknar hiss och gångvägar håller 
inte alltid lämplig lutning (Gustafsson, 2002).  

Segregation 
Ett forskningsområde med tydlig koppling till frågeställningen berör segregation och 
utanförskap i städerna. Denna utveckling har i stor utsträckning förknippats med den allt mer 
marknadsorienterade verklighet som vi lever i, med ett ökat finansieringsglapp mellan 
kostnader för exempelvis infrastruktur och intäkter, vilket leder till statens tillbakadragande 
och överlåtande av uppgifter till privata sektorn. Nedskärningar även i kommunal verksamhet 
som gör att offentliga institutioner inte längre når ut till medborgare kan hamna i ett utanförskap 
där det är allt svårare att ta sig in i samhället. Följden är inte sällan ökade inkomst- och 
hälsoklyftor med segregation som följd. Städerna har därmed blivit arenor för sociala konflikter 
(Abrahamsson, 2012; Lidskog, 2006).   

Forskningsfältet är stort, både nationellt och internationellt, och därför fokuseras här några 
svenska exempel. Boverket (2010) menar att det historiskt funnits en motsättning mellan vilka 
åtgärder som ska sättas in, om de ska ske på stadsnivå eller stadsdelsnivå och om det handlar 
om fysisk upprustning eller sociala åtgärder som ska fokuseras. Numera anser politiker och 
forskare att alla nivåer måste samverka, men detta kan även bero på att det finns ett behov av 
upprustning av exempelvis miljonprogrammen och därmed går det att kombinera åtgärderna. 
De identifierar liknande viktiga dimensioner kring social hållbarhet, såsom helhetssyn, 
variation, samband (med övriga staden), identitet samt inflytande och samverkan. De menar att 
det kan råda en målkonflikt genom att omvandling eller nyproduktion i ”problemområden” 
som en del i motverkan av boendesegregation, men risken finns att dessa resursstarka personer 
som flyttar in kan tvinga resurssvaga hushåll att flytta. Detta är en del av s.k. gentrifiering, där 
omvandling sker i form av inflyttande av medelklass i tidigare problemområden men som inte 
löser de problem som finns utan snarare flyttar på ”problemet”. De menar vidare att det finns 
några problem i genomförandefasen, som ses nedan. 

 Byggherrars inflytande över planers innehåll – innebär att kommunen tappar makt och 
helheten går förlorad 

 Förhandlingssituation i genomförandefasen – efterfrågan på byggbar mark styr vilken 
makt kommunen har att styra bygget i den riktning den själva vill 

 Nybyggda bostäder kan bara efterfrågas av resursstarka hushåll – svårt att bygga nytt 
för resurssvaga utan subventioner 

 Det allmänna intresset svagare än det enskilda? – överklagan av detaljplaner av 
enskilda kan få stor påverkan  

 Nationella intressen inte förhandlingsbara? – gentemot riksintressen 
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Sammanfattningsvis går det att säga att segregation är svårt idag att arbeta bort, utan 
långtgående processer och tydlig styrning från kommuner, men många faktorer spelar in för ett 
positivt resultat.  

Teknik som förstärkning av sociala skillnader 
Kritik har riktats mot storskaliga stadsutvecklingsprojekt i form av att de har en tendens att 
förstärka sociala skillnader. Social hållbarhet har ofta fått stå tillbaka i målkonflikter till förmån 
för ekonomiska faktorer. I många utvecklingsprojekt har fokus legat främst på tekniska 
lösningar, inte sällan på grund av att det både finns ett intresse för ”technical fixes”, men även 
som ovan nämnts, på grund av att det varit möjligt att få finansiering av dessa projekt genom 
den inramningen (Vanolo, 2014). En strömning i denna kritik fokuserar på det sätt som IT-
lösningar förstärker sociala skillnader, och Graham (2002) menar att diffusering av IT är socialt 
ojämn, och har varit så under lång tid, och att det är i dagens städer som detta blir tydligast. 
Detta förekommer både i västerländska städer, i form av exempelvis ”superbredband” för 
kluster av företag villiga att betala för ”premium” tjänster, men kanske främst i städer i 
utvecklingsländer där tillgång till elektricitet kan vara begränsad till priviligierade grupper. Det 
är med denna utgångspunkt, utifrån den s.k. ”Splintering Urbanism”-tesen, som Rutherford 
(2008) studerat Hammarby Sjöstad och konstaterar att det går att ifrågasätta effekterna från ett 
sådant projekt. Han menar att idén kring projektet, med avancerade tekniska lösningar där 
stadsdelen används i marknadsföringssyfte kan ses som en tillbakagång till modernist-
rationaliteter kring infrastruktur där avancerade och ”häftiga” infrastruktursystem används i 
konkurrens med andra städer. Det går vidare ifrågasätta vilka vidare effekter projektet får 
gällande hållbarhet men även vilka sociala mönster det skapar. Det är projekt som kan skapa 
”rumslig selektivitet” i form av att kostnaderna för bostäderna i praktiken främst gör det möjligt 
för välbärgade medelklassfamiljer att flytta dit.  

Deas (2013) menar i samma spår att fokus på ekonomisk tillväxt och global konkurrens mellan 
städer, där fokus på innovationer och ambitiösa stadsdelsprojekt är en del i policys, kan göra 
att sociala problem får stå tillbaka. Istället för att fokusera på att ta hand existerande problem 
läggs resurser på andra håll.  

Sammanfattande kommentarer 
Social hållbarhet är ett begrepp som  är svårt att greppa och enkelt definiera. Det finns en rad 
olika sätt att försöka förstå begreppet men gemensamt kan sägas att fokus ligger på 
rättviseaspekter, gällande tillgång till resurser, utbildning, service och liknande. Det ligger nära 
till hands att koppla till segregation, där det är tydligt att social hållbarhet i utsatta områden är 
låg.  

Många av de åtgärder som lyfts fram handlar om, bland annat, hur viktig platsen är och 
betydelsen av att skapa en god bild av den, både utåt men även inåt. Genom att ta tillvara på 
lokal historia, i form av exempelvis kulturminnen, kan intresse skapas.  

Det går i viss mån att föra en diskussion kring social hållbarhet i nya och gamla områden. De 
modelldistrikt som byggs syftar till att bygga nya bostäder, oftast, med avancerade tekniska 
lösningar, men problemet är att bostäderna blir så pass dyra att enbart vissa samhällsklasser 
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kommer ha möjlighet att bosätta sig där. Ofta vill byggherrar få ut god avkastning och vill 
därför sälja bostadsrätter. De flesta studier pekar istället på att blandade upplåtelseformer skulle 
vara ett sätt att värna om social hållbarhet. I äldre områden, ofta miljonprogramsområden, kan 
sociala frågor vara relativt akuta men genom att koppla samman renovering med social 
upprustning går det att nå goda resultat.  

Det är en ytterst svår fråga att hantera och viktigt är att i nya projekt tidigt i processen sätta sig 
ner och diskutera för att förstå vad social hållbarhet betyder i denna kontext och hur ska det 
ska kunna mätas. Det gäller även att förstå kopplingen mellan det nya området och resten av 
staden, för att förstå vilken roll området har och kommer få.  
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Slutsatser 
Denna studie har fokuserat på hur olika aspekter av hållbarhet hanteras i stadsbyggnadsprojekt 
och det har genomförts i form av en forskningsöversikt. Det första temat berörde 
måluppfyllelse, med följande frågeställningar: Vilka barriärer och drivkrafter har funnits för 
att nå ställda mål? Vilka mål har uppnåtts och vilka typer av mål har inte uppnåtts? 

Det går att konstatera att det finns en stor mängd stadsbyggnadsprojekt med hållbarhetsfokus 
men att det ofta är stor skillnad på skala, storlek och ambitionsnivå. Hammarby Sjöstad i 
Stockholm är ett av de mest kända exemplen även internationellt, och framhålls ofta som ett 
lyckat exempel. Utvärderingar har dock visat att en stor mängd mål inte uppnåddes, inte heller 
i andra liknande projekt. Främst har det berott på att visioner varit oklara och målen har inte 
kopplats till sanktioner, och därför har det saknats incitament till att följa dem. De 
målkonflikter som uppstått har även varit barriärer, där det främst är de ekonomiska som fått 
företräde. En av de saker som varit gemensamt har varit att genom att mycket tidigare i 
processen slagit fast målen i samförstånd och diskussioner har det varit större sannolikhet för 
att de ska genomföras; tidigt i processen läggs grunderna för hela genomförandet och där måste 
mer fokus läggas. 

Det har även varit tydligt att frågor kring beteende har varit underordnade i de flesta projekt, 
där exempelvis skillnader i människors energianvändning underskattats. Detta är ändå de mål 
som varit vanligast att sätta upp eftersom de är kvantifierbara, men dessa har sällan uppnåtts 
just ovan nämnda anledning men även eftersom de varit för ambitiösa. Begränsningar från 
befintliga tekniska system har varit hinder också, genom att det varit stora investeringar gjorda, 
vilket inneburit att starka aktörer velat styra mot användning av dessa. Därmed har miljömål 
inte nåtts i lika stor utsträckning som förväntat. De mål som varit enklare att nå tenderar att 
beröra kollektivtrafik, men även där finns stora kopplingar till befintliga strukturer och 
områdenas plats i staden. Det måste skapas möjlighet för förändring, annars genomförs de inte. 

Det andra temat berörde hur man på bästa sätt involverar hushåll i val och utveckling av 
hållbara tekniska system i ett bostadsområde. Det går att konstatera att det finns relativt lite 
studier som berört denna fråga, men att det finns flertalet studier inom angränsande fält. En 
första poäng att göra är att den största svårigheten ligger i att man ofta inte vet vem som ska 
flytta in, vilket försvårar rent praktiskt. Vidare har det visat sig att hushåll i de flesta fall inte 
brytt sig om vilka tekniska system som finns och byggs i områden. Fokus är snarare läge, 
utformning och andra faktorer som är enklare att relatera till, snarare än de system som i stor 
utsträckning är relativt osynliga. Undantagen har varit i de områden där processen startat från 
ett bottom-up initiativ, där de boende själva gått ihop för att skapa ett område. För att involvera 
boende kring tekniska system krävs, med bakgrund i dessa studier, att nya annorlunda modeller 
tas fram eftersom intresset generellt för deltagande är litet och de frågor som intresserat mest 
är antingen sådant som berör en direkt eller har med utformning av det offentliga rummet att 
göra. Tekniska system står inte högst upp på agendan så därför måste intresse skapas kring 
frågan för att människor ska involvera sig.  

Planering rent generellt syftar allt mer idag på att involvera fler aktörer och medborgare, men 
det har inte alltid lyckats av olika skäl. Däremot har en rad olika metoder fungerat och det har 
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varit tydligt att det är viktigt för de inblandade att de känner att deras röst tas på allvar och att 
tillit byggs mellan planerare/politiker och medborgare. Att dessutom välja ett antal frågor att 
fokusera på istället för att beröra allt har i vissa fall visat sig lyckat.  

Det tredje temat berör hur social hållbarhet definieras i stadsutvecklingsprojekt. Det är den del 
av hållbar utveckling som oftast får minst uppmärksamhet, men det kan även bero på att det är 
den del som är svårast att både definiera och kvantifiera mål kring. Som Gustavsson och 
Elander (2013) uttryckte det så finns det ingen ”socialdioxid” utan målen måste diskuteras 
fram. En av de viktigaste synpunkterna handlar om att försöka skapa en mening och definiera 
begreppet i varje projekt och därefter koppla mål till det därefter på ett sätt som går att utvärdera 
dem. I varje planeringsprocess finns givna sociala, fysiska, institutionella och politiska 
förutsättningar och social hållbarhet måste därför förstås i varje enskild kontext. 

De vanligaste definitionerna har handlat om social jämlikhet och rättvisa, arbete, tillgänglighet, 
både till service och fysiskt, lokalsamhällens uthållighet och kapital. Det är med andra ord ett 
begrepp som är brett, men i grund och botten handlar om att planera och bygga på ett sätt som 
gör att människor inte hindras i sin utveckling utan snarare kan hjälpas framåt. Ett problem 
med nybyggda områden är att det i stor utsträckning är bostäder byggda för en medelklass och 
därmed kommer området bli för en särskild grupp människor. Det går att diskutera vad det 
betyder för social hållbarhet i området, som kanske inte är problematiskt i sig här, men snarare 
blir kopplingen till övriga staden mer problematisk. Det kan stärka mönster av segregation och 
hållbara stadsdelsprojekt har ofta i utgångspunkten en vision om att vara till för alla och väl 
integrerat med resten av staden.  

Förslag på framtida frågeställningar 
Det går att identifiera en del luckor i forskningen. En av dessa berör hur erfarenheter kring 
hållbara stadsdelsutvecklingsprojekt tas omhand in i nästa projekt. Finns någon sådan 
överföring? Varför och hur sker det, eller varför sker det inte? 

En ytterligare fråga berör fler studier kring måluppfyllelse som fokuserar på andra aspekter än 
energi, teknik och mer kvantifierbara faktorer. Social hållbarhet och mer kvalitativa värden är 
sällan utvärderade i dessa processer och det finns stor potential till att förstå hur de boende trivs 
i områdena. 

Utvecklingen mot hållbarhet går framåt och det är ett viktigt arbete, men det finns fortfarande 
mycket som kan göras. Genom att låta projekt ta tid och lägga energi på att finna en gemensam 
vision från start finns större chans till att projekten blir lyckade.  
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Rekommendationer 
Här nedan presenteras ett antal rekommendationer i aktuella planeringsprojekt med fokus på 
hållbarhet. Rekommendationerna görs utifrån de tre teman som rapporten varit uppdelad 
efter. 

Tema måluppfyllelse 

 Ju mer förarbete som är nedlagt för att utveckla vision och mål, desto större sannolikhet 
att de kan uppfyllas 

 Inled diskussioner tidigt med alla inblandade parter och skapa en gemensam 
helhetsvision för projektet 

 Sätt upp målen tillsammans utifrån visionen, ta fram kvantifierbara mål och integrera 
dem i plandokument 

 Sätt upp realistiska mål som går att nå 
 Eftersträva långsiktighet bland inblandade aktörer 
 Ta fram styrdokument som även behandlar utvärdering och sätt upp sanktioner om mål 

inte uppfylls 
 Väg in beteende bland boende och utred vilka tekniska lösningar som är rimliga och 

överväg att skapa feedback-system i tekniska apparater och system 
 Diskutera och utred vilka målkonflikter som kan uppstå både i planeringsfas och 

byggprocessen och ta fram strategier för att hantera dem 
 Skapa möjligheter att göra hushåll involverade i sin boendesituation – skapa intresse och 

ge incitament för att bo kvar längre 
 Skapa engagemang inom projektet 

Tema involvering av hushåll i planeringsstadiet 

 Skapa en projektorganisation som ger möjligheter till att ta in medborgaridéer 
 Använda olika former för dialog med medborgare, exempelvis genom sociala medier, 

workshops och ”café”-diskussioner 
 Skapa intresse för projektet genom information och öppna möten 
 Använd medborgare ”rätt” i ”rätt” fas, dvs ta in generella idéer från början och avgränsa 

sedan för att verkligen ge möjlighet till påverkan i mer specifika frågor 
 Skapa tillit 
 Ha en plan för hur det ska gå att sålla bland idéer 

Tema social hållbarhet 

 Inkludera frågor kring social hållbarhet i planeringsprocessen, exempelvis trygghet, 
tillgänglighet, inkludering, platsidentitet, sociala nätverk och livskvalitet.  

 Bryt ner dem för att förstå hur de kan implementeras i denna aktuella kontext 
 Hitta delmål för hur det ska gå att förstå aspekter av social hållbarhet  
 Utred potentiella målkonflikter och möjliga prioriteringar tidigt 
 Skapa mötesplatser 
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