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Socialt  Hållbar  Stadsutveckling  
 
Social hållbarhet har fått stor publicitet i den svenska stadsbyggnadsdebatten. Men hur väl vävs 
sociala frågor in i stadsbyggnadsprocessen idag? Jag har testat en utvärderingsmetod av den fysiska 
miljöns sociala kvaliteter. Studien visar på ett nybyggt stadsbyggnadsområdes brister och kvaliteter, 
samt att det finns en vinning i att följa upp det som nyligen byggts för att säkerställa att de visioner 
som ställts upp i plandokument efterföljs. Bör branschen genomföra utvärderingar på regelbunden 
basis? 
 
När det gäller stadsutveckling finns ett enormt vinstintresse i att utveckla bostäder, inte minst i 
Stockholmsområdet där fastighetspriserna är höga. För att möta efterfrågan ställs krav på en snabb 
stadsutveckling, där hållbar utveckling är en överbyggande politik vision. Begreppet social hållbarhet 
har läge hamnat i skym undan, troligtvis för att det är svårt att ge en entydig definition av. Så hur vet 
vi att vi bygger socialt hållbart?  
 
Social hållbarhet är ett orienterande begrepp, vars värde tillskrivs beroende av sammanhang och 
rådande värderingar. Litteratur visar att rätt fokus i samhällsplaneringen kan främja sociala möten. 
Förespråkaren för teorin om socialt kapital menar att samhällsplanerare kan stärka fysiska och 
psykiska kopplingar i staden vilket även stärker det sociala kapitalet. Genom exempelvis utbyggd 
kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning ges rätten att röra sig fritt, samt genom mötesplatser med 
aktiviteter i de offentliga rummen stärks sociala band. Detta bidrar i sin tur till social hållbarhet.  
 
Social hållbarhet diskuteras i stor utsträckning kopplat till isolerade och socioekonomiskt svaga 
områden. Med denna studie vill jag undersöka  hur väl sociala kvaliteter uppfylls i ett nybyggt område.  
En fallstudie av färdigställda delar av Kvarnholmen genomförs. Här testas en kombinerad metod. 
Först utvärderas den fysiska miljön genom en gåtur, där inbjudna boende på Kvarnholmen, tjänstemän 
från Nacka kommuns exploaterings- och planenhet samt representanter från markägare och 
stadsutvecklare Kvarnholmen Utveckling AB fanns representerade. Resultatet visar på intressanta 
uttalanden om områdets kvaliteter, brister samt förslag till förbättring. När resultatet ställs mot utvalda 
visioner ur plandokument syns att dess delvis skiljer sig åt. Utvärderingen kombineras av en 
bedömning av utvalda hållbarhetsmål i SGBC guide för hållbar stadsutveckling, Citylab Action, där 
tre av åtta mål anses uppfyllda.  
 
Utifrån studien som helhet dras slutsatsen att det redan vid planering av området fanns ett bristfälligt 
socialt fokus. Ett exempel gåturens resultat som pekar på förbättringar av Kvarnholmsparkens 
funktioner och aktiviteter, där möjlighet för människor att närma sig vattnet efterfrågas. Gåturen visar 
samtidigt på tendenser till ökad kännedom om och fokus på sociala frågor i planeringen då Nacka 
kommun uttalar att saknade kvaliteter finns med i etapp 2 där en äventyrsfylld lekpark kommer at 
inrättas, respektive etapp 4 där strandpromenaden kommer att förses med solbryggor  
 
Den kombinerade metoden bedöms som ett bra verktyg för vidare studier och anses ha stor potential 
för applicering på fler typer av områden. På så vid kan metodens funktionalitet för utvärdering av 
social hållbarhet bedömas mer generellt. Studien visar på vinning i att utvärdera det som byggts, därav 
ställs för vidare studier frågan om utvärdering bör införas som ett moment  i stadsbyggnadsprocesser 
för nya områden? 


