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FÖRORD
Detta examensarbete har genomförts på kandidatprogrammet för Fysisk 
Planering vid Blekinge Tekniska Högskola under vårterminen 2015. Arbe-
tet har omfattat 15 högskolepoäng. 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till Gällivare kommuns sam-
hällsbyggnadskontor som låtit mig få vara en del av kontoret under min 
månad uppe i Gällivare. Framförallt Sofie Rynbäck som bidragit med ma-
terial och intresserat sig för arbetet, men även resterande medarbetare 
på kontoret som låtit mig vara med under fikaraster, möten och luncher. 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Agneta Sundberg som gett 
input och råd under hela arbetsprocessen genom att bidra med kloka ord.

Viktor Becker 
Karlskrona, 2015
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Introduktion

“It is difficult to design a space that will not attract 
people. What is remarkable is how often this has
been accomplished.”

The Social Life of Public Spaces (1980), William H Whyte
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SAmmanfattning

\\ 00

I staden finns ingen socialdioxid. Inspiration till citatet är hämtat 
från Eva Gustavssons och Ingemar Elanders avhandling Soci-
al hållbarhet inte bara ”sustainababble”? (Gustavsson, Elander 
2013). Detta sammanfattar den underliggande problemställning-
en som har legat till grund för hela arbetet. Hur ska vi mäta social 
hållbarhet och jämställa dess faktorer mot ekologi och ekonomi? 
Vi står inför en rad stora sociala utmaningar i och med den rådan-
de bostadsbristen och urbaniseringen, detta kräver att vi vågar 
testa nya metoder i stadsbyggandet. Men hur ska vi utvärdera, 
mäta och breda plats för det sociala perspektivet? Eller måste vi 
bara tvingas inse att sociala konsekvenser är ”omätbara”? 

Social hållbarhet är ett kontextberoende orienteringsbegrepp, 
paradoxen är att detta är både dess för-och nackdelar. Begrep-
pet ska ses som en process knuten till en idévärld som ständigt 
är under förändring. Syftet är att mana fram till en diskussion 
kring social hållbarhet från plats till plats, och för olika samhälls-
grupper. Den senaste tiden har den sociala hållbarheten fått ett 
större ljus riktat mot sig. Detta har lett till att vi börjat tala om soci-
ala konsekvensbeskrivningar. Sociala konsekvensbeskrivningar 
är ett verktyg och en process för att konceptualisera begreppet 
social hållbarhet. Syftet är att göra det möjligt att översätta och 
operationalisera välmenande övergripande visioner och mål, till 
specifika definitioner som kan utnyttjas i praktiken. En lyckad 
social konsekvensbeskrivning maximerar fördelarna, minimerar 
nackdelarna, och ser till både förväntade och oväntade sociala 
effekter under hela projektets gång. En social konsekvensbe-
skrivning ska därmed inte bara användas som ett verktyg för att 
besluta huruvida ett projekt ska lovges eller ej, utan assistera 
till en bättre dialog och ett bättre beslutsunderlag genom hela 
processen. 

I arbetet konstateras att sociala konsekvensbeskrivningar, som 
också kan förkortas som SKB, ännu är ett svagt begrepp ur en 
svensk kontext. Begreppet har inte slagit rot på samma sätt som 
sitt syskon, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och detta ska-
par en begreppsförvirring som påverkar SKB-begreppet nega-
tivt. För att gå vidare krävs det att vi kan enas om ett begrepp för 
att förflytta diskussionen från: ”Vad betyder SKB?” till att istället 
fråga oss ”Hur ska SKB användas för komplettera den övriga pl-
anprocessen och konceptualisera sociala konsekvenser på bäs-
ta sätt?” För att den sociala hållbarheten ska bli en självklar del 
av processen krävs det att vi kan enas om ramverk och riktlinjer 
för att möjliggöra för bredare samverkan och diskussion.

Inom SKB är checklistor den vanligaste konceptualiseringsme-
toden. Det innebär att sociala konsekvenser beskrivs utifrån ett 
antal frågor för att underlätta i beslutsfattandet och diskussionen. 
Checklistorna kritiseras för att bidra till en ”checklistementalitet” 
som skapar ouppmärksamma planerare och politiker som glöm-
mer bort att göra grundlig analyser och enbart använder check-
listorna som teknokratiska verktyg för att legitimera projektet. 
Fördelarna, vid en lyckad konceptualiseringsprocess är istället 
att ett bredare diskussionsunderlag skapas som bjuder in till en 
helhetsbild. Om ingen konceptualisering sker och inga ramar 
sätts upp blir diskussionen med största sannolikhet svag, vilket 
drabbar både medborgarna och projektet i sig. 

I resultatet av arbetet visade det sig att kommuner bör vara 
uppmärksamma på att hela tiden revidera sina checklistor efter 
rådande strategiska dokument för att motverka ett checklistebe-
teende och öka de demokratiska aspekterna. I det studerade fal-
let var checklistans koppling till den fördjupade översiktsplanen 
bristfällig. 

Konsekvenser kan delas in i fysiska faktorer, alltså den fysiska 
miljön som exempelvis byggnader och vägar, samt icke-fysiska 
faktorer som socialt kapital och identitet. Det är framförallt de 
icke-fysiska faktorerna som är svåra att beskriva och riskerar 
att lämnas utanför checklistan. Därför är det särskilt viktigt att 
dessa lyfts. Det bör även från de kommuner som använder sig 
av checklistor finnas ett krav på att checklistan ska revideras på 
samma sätt som översiktsplaner, minst en gång varje mandatpe-
riod, för att motverka det negativa checklistebeteendet och höja 
de demokratiska aspekterna. Att materialen kompletterar varan-
dra är nyckeln. 

Slutligen översatte jag i arbetet SKB-checklistan till ett antal de-
signprinciper för att ta fram ett planförslag med syfte att stärka 
den sociala hållbarheten i Gällivare. Designprincipernas främsta 
fördelar var att de gav de sociala konsekvenserna ett bildspråk 
och stöd i gestaltningsprocessen. Men vad designprinciperna 
främst syftar till är att visa att en konceptualisering inte alltid 
måste låsas vid en checklista. Anpassningsbarheten är sociala 
konsekvensbeskrivningarnas styrka, men för att vi ska kunna dra 
lärdom av varandra och låta SKB-begreppet bli en naturlig del av 
planprocesserna krävs det framförallt att vi enas om vilka riktlin-
jer och ramar vi gemensamt ska arbeta inom. 

Att säga att social hållbarhet är ”omätbart” är att göra det enkelt 
för sig, och absolut ingen ursäkt för att låta bli. Inom planering-
en finns det många sociala konsekvenser vi kan vara eniga om 
påverkar oss. På samma sätt som att vi kan vara överens om 
att natt inte är dag eller att vinter inte är sommar, kan vi enas 
om att faktorer som mötesplatser, närhet, platsidentitet och be-
lysning av stråk leder fram till sociala konsekvenser. Desto mer 
vi är överens om desto längre kan diskussionen nå. Vi måste se 
det som en gemensam utmaning att nå fram till gemensamma 
riktlinjer istället för ett problem. Vi måste sträva efter att försöka 
mäta även det till synes omätbara effekterna, och försöka förutse 
även sådant som kan te sig oförutsägbart. Därför måste vi våga 
dela med oss av såväl lyckade som misslyckade projekt och dra 
lärdom av varandras SKB-processer och konceptualiseringar.   
Lyckas vi med detta är vi åtminstone ett steg närmare en process 
som främjar social hållbarhet.
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Inledning & problemformulering

\\ 00

Som citatet från Willam H Whyte antyder, det är svårt att designa 
platser som inte attraherar människor, men hur kommer det sig 
att då att så många platser idag ses som sociala problem där 
människor inte vill bo? Saknar vi i planeringen verktyg för att be-
handla frågor som social hållbarhet? Urbaniseringen är det defi-
nierande fenomenet för det sekel vi lever i just nu. Hur urbanise-
ringen ska bemötas och hanteras så att vår framtida utveckling 
är hållbar ur de tre övergripande hållbarhetsnivåerna – ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet – är den stora övergripande frå-
gan. För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning 
på landsbygden. Idag är det nästintill tvärtom, 85 procent av Sve-
riges invånare bor nu i städerna (SCB, 2015). Sverige har idag 
cirka 9,7 miljoner invånare, enligt den senaste prognosen från 
SCB förväntas 10 miljonersgränsen passeras 2017, och 2060 
förväntas Sverige ha nästan 12 miljoner invånare. Bidragande 
orsaker är framförallt invandring, ett ökat barnafödande och att vi 
lever allt längre (SCB, 2014). 

De senaste åren har bostadsbristen seglat upp som en av de 
allra största frågorna nationellt. Bostadsbristen leder framförallt 
till stora sociala problem för samma grupper som samtidigt ökar 
mest - äldre, invandrare och ungdomar (Boverket, 2013: 7). Som 
statistiken visar är förutsättningarna för att få bostad allra sämst 
bland hyresrätter. Enligt statistik hade 1 av 7 svenskar i arbetsför 
ålder haft rätt till Social Housing enligt den Europeiska modellen. 
Det vill säga personer med en inkomst 60% under medianinkom-
sten (Grossman 2013). Någon sådan modell finns inte i Sverige, 
vilket innebär att vi måste försöka hitta nya lösningar och boen-
deformer för att hantera problemet. Samtidigt får vi inte glömma 
bort miljöerna runt omkring husen och enbart fokusera på bostä-
derna. Dessa förutsättningar antyder att vi är i ett större behov 
än någonsin av verktyg för att hantera den sociala komplexiteten 
i planeringen.

Hållbarhet som begrepp har många gånger avfärdats för att vara 
allt för öppet och vitt. Detta har lett till att det kan bli utnyttjat 
som ett säljargument utan betydelse (Olsson, 2012: 1-2). Därför 
krävs det metoder för att definiera hållbarhet och gör begrep-
pet konkret och arbetbart i planeringsskedet. Detta har i Sve-
rige bland annat gjorts för den ekologiska hållbarheten genom 
miljöbalken och kravet på miljöbedömningar, som sedan kan ut-
mynna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Naturvårdsver-
ket, 2013). För den sociala hållbarheten har det inte på samma 
sätt utvecklats några verktyg. På senare tid har dock den sociala 
hållbarheten blivit en allt större fråga. Till exempel har Göteborg 
genom projektet ”Social hållbar utveckling år 2020” tagit fram en 
kunskapsmatris för bedömning av social hållbarhet i planering-
en (Göteborg kommun, 2014). Även Malmö arbetar aktivt med 
dessa frågor genom bland annat ”Kommissionen för ett socialt 
hållbart Malmö” (Malmö kommun, 2014). Ett antal mindre kom-
muner, däribland Gällivare och Karlskrona, har tagit fram så kall-
lade sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) som är ett verktyg 
för att konceptualisera den sociala hållbarheten i planeringen. 
Men hur fungerar egentligen sociala konsekvensbeskrivningar 
i praktiken och hur kan de integreras i planerings-och gestalt-
ningsprocessen för att möjliggöra för en socialt hållbar framtid?
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Statistiken illustrerar en av de stora problemen/utmaningarna inom svensk planering 
och sätter urbaniseringen i kontext till bostadsbristen och sociala problem. 
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Begreppsdefinition
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Nedan följer en lista på förkortningar som används i arbetet. 
 
ÖP:   Översiktsplan
FÖP:   Fördjupad Översiktsplan
Konceptualisering:  Konkretisering/begreppsbildning
MKB:   Miljökonsekvensbeskrivning
PBL:   Plan-och bygglagen
SIA:   Social Impact Assessment
SKB:   Social konsekvensbeskrivning

 

Definiera syfte, 
frågeställning & Metod

Konceptualisering av
sociala konsekvenser

Social hållbarhet 
vs.

Sociala konsevenser

Implementering av 
designprinciper

Teoretisk 
utgångspunkt

Forsknings-och
områdesöversikt

Kvalitativ 
Innehållsanalys

SKB-checklista i 
Planeringsprocessen

Definition av 
 sociala koncekvenser

Orienteringsbegrepp
/kontextberoende

Platsanalys

Formulering av designprinciper

planförslag

Diskussion & slutsatser

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Kvalitativ innehållsanalys
Gällivares arbete med Social hållbarhet

Genom visioner, mål & skb

Målgrupp

Koncept

Revidering av SKB-checklista

Del 3
30% Del 4

25%

Del 1
15%

Del 2
30%

Innehållsmässig uppdelning av arbetet

Disposition
Arbetet är uppdelat i fyra delar:
Syfte, frågeställning & metod; 
Forskning-& områdesöversikt; 
Fallstudie; Reslutat, diskussion & slutsatser

- Del 1: Syfte, frågeställning & metod
I den första delen definieras syftet och frågeställningen som talar 
om vad målet med arbetet är, samt vad som ska studeras. Vidare 
ges en beskrivning av vilka metoder som kommer att användas, 
och vilka avgränsningar som har gjorts för att driva arbetet fram-
åt. 

- Del 2: Forskning-& områdesöversikt
Forskning-& områdesöversikt innefattar den teoretiska bakgrun-
den som ger en övergripande grund till arbetet. Forsknings-och 
områdesöversikten går djupare in på specifika delar av hur 
SKB-verktyget används och förhåller sig till social hållbarhet. 
Detta är den teoretiska grund vilket arbetet och analysen vilar 
på och som används för att kunna gå vidare med fallstudien, 
planförslaget och diskussionen i del tre och fyra. 

- Del 3: Fallstudie
I del tre görs en kvalitativ innehållsanalys över Gällivares ar-
bete med social hållbarhet genom sociala mål, strategier och 
SKB-checklistan. En platsanalys görs på planområdet där in-
samlade kunskaper från del ett kombineras med fallstudien. 
Tillsammans med dessa tas en fiktiv målgrupp fram. Den fiktiva 
målgruppen analyseras genom Gällivares mål för social hållbar-
het, och används som underlag för planförslaget som presente-
ras i resultatet. 

- Del 4:  resultat, diskussion & slutsatser
I den avslutande delen presenteras först resultatet av analysen. 
Resultatet har mynnat ut i en reviderad version av Gällivares 
checklista, där brister har kompletteras. Utifrån checklistan har 
sedan ett antal designprinciper tagits fram, som ligger till grund 
för planförslaget som sedermera presenteras. 

Resultatet utvärderas och diskuteras avslutningsvis, och leder 
fram till ett antal svar och slutsatser kring att implementera SKB i 
gestaltnings-och planeringsprocessen baserat på frågeställning-
en. 

Bilden illustrerar arbetets upplägg och arbetsprocess. I teorin en spikrak process, som i 
praktiken är väldigt snårig på grund av att alla delar är beroende av varandra.
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Syfte, Frågeställning & Metod

”I always had a certain problem with the term sustainable 
development, although we all use it... 
The major challenges arises when you try to translate those 
very general and good objectives in to operational practice.

Sir Peter Hall (2012)
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Del 1 \\ 01

01.1 syfte & mål

Syftet med kandidatarbetet är att föra en övergripande diskus-
sion kring hur begreppet sociala konsekvensbeskrivningar de-
finieras och konceptualiseras i planeringen genom en kvalitativ 
innehållsanalys. Forsknings-och områdesöversikten syftar till 
att undersöka hur social hållbarhet kan definieras och hur be-
greppet översätts i sociala konsekvensbeskrivningar. Därefter 
kommer en fallstudie göras på Gällivare kommuns arbete med 
sociala konsekvensbeskrivningar som praktiskt exempel

Syftet är att pröva forsknings-och områdesöversikten, fallstu-
dien och användandet av sociala konsekvensbeskrivningar i 
gestaltnings-och planeringsprocessen genom att utforma en rad 
designprinciper. Designsprinciperna ska sedan användas på ett 
planförslag av en stadsdel i Gällivare. Målet är att genom denna 
process lyckas utforma ett planförslag med ett fokus på social 
hållbarhet och slutligen föra en diskussion kring sociala konse-
kvensbeskrivningar som verktyg i gestaltnings-och planerings-
skedet.

01.2 Frågeställning
1. Vad innebär begreppet sociala konsekvensbeskrivningar och 
hur förhåller sig sociala konsekvensbeskrivningar till social håll-
barhet? 

2. Om och hur kan begreppet social hållbarhet konceptualiseras 
genom sociala konsekvensbeskrivningar?

3. Vilka för-och nackdelar kan identifieras vid konceptualisering-
en av sociala konsekvensbeskrivningar i gestaltningsprocessen?

01.3 Metod

Arbetet har utgått från tre metoder – en kvalitativ innehållsana-
lys, en platsanalys av planområdet och gestaltning av ett plan-
förslag. Den kvalitativa innehållsanalysen som metod används 
både i forsknings-och områdesöversikten, samt i fallstudien. 
Fallstudien består förutom av en kvalitativ innehållsanalys även 
av en platsanalys. Gestaltningen av planförslaget är ett resultat 
baserat på arbetets analyser, och redovisas i arbetets sista del. 

01.4 Kvalitativ innehållsanalys

Syftet med att skapa en kvalitativ innehållsanalys är att tillgodo-
göra delar av den teori och de metoder som finns inom området, 
samt för att kunna jämföra detta mot det resultat som identifieras 
i fallstudien (Höst, Regnell & Runeson, 2006: 59). 

En innehållsanalys kan vara antingen kvalitativ eller kvantita-
tiv. Kvantitativa data betyder att forskaren oftast använder sig 
av siffror och statistik för att kvantifiera resultat. Då kvantitativ 
data oftast blir säkrare desto större siffermängd som hämtas 
in så hänger den oftast samman med mer storskaliga studier. 
(Denscombe, 2009: 320-32, 327-328) Kvalitativ data behandlar 
till skillnad mot kvantitativ data ord och bilder, och lämpar sig 
bäst för att studera komplexa fenomen. Kvalitativ data kan inte 
tala för sig själv utan är beroende utav tolknings-och analyspro-
cessen. Eftersom tolkningsprocessen är avgörande för kvalitativ 
forskning är det viktigt att forskaren försöker vara objektiv för att 
inte tolka in egna fördomar i arbetet. Här kan forskaren vinna på 
att i tidigt skede redovisa sin egen roll i samhället. (Denscombe, 
2009: 320-321, 367-368). 

Svårigheten i kvalitativa innehållsanalyser ligger i att metoden 
riskerar att lyfta ut enheter ur deras ursprungliga kontext och 
författarens ursprungliga intentioner. Därför kan det bli svårt att 
hantera texternas underförstådda intentioner. Fördelarna är att 
innehållsanalysen kan beskrivas som icke-reaktiv, det vill säga 
att forskare inte påverkar materialet som vid till exempel inter-
vjusituationer. Forskarens egen tolkning av materialet kvarstår 
dock som en viktig parameter beakta (Denscombe, 2009: 308-
309). Vid innehållsanalyser baserade på skriftliga källor kan det 
vara svårt att bedöma skriftliga källor och dess validitet. Det är 
därför viktigt att ställa sig frågan, vem skriver vad och varför? Lit-
teraturen som valts ut utgör därmed inte någon form av ”absolut 
fakta” utan är skrivna av andra som strävat efter att granska ett 
fenomen (Denscombe, 2009: 316-317).



01.4.1 Urval av empiriskt material

Forsknings-och områdesöversikten behandlar den teori som har 
avgränsats utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Sök-
ningen av litteratur har skett genom databaser som Libris och 
Google Scholar. Sökord som har använts är ”social hållbarhet”, 
”social sustainability and planning”, ”social konsekvensbeskriv-
ning”, ”planning and sustainability” och ”social impact asses-
ment”. Vidare har även referenslistor och böcker som behandlats 
under utbildningens gång använts. 

Förutom material från erkända forskare inom fältet social hållbar-
het så som Frank Vanclay, Sören Olsson, Nicolas Dempsey och 
Rauno Sairinen har framförallt SKA – Social konsekvensanalys, 
människor i fokus 1.0 (Göteborgs kommun, 2011) använts. Det-
ta dokument hänger samman med en öppen kunskapsmatris 
S2020 som finns presenterad på kommunens hemsida (Gö-
teborgs kommun, 2014). Dokumentet har valts ut då det detta 
ligger till grund för flertalet andra kommuners arbete med SKB. 
Bland annat har både Mölndal och Karlskrona kommun anam-
mat denna matris. Detta dokument kan anses vara ett av de idag 
tydligaste utarbetade verktygen i Sverige för bedömningen av 
sociala konsekvenser.
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01.4.2 Tematisering av kvalitativ innehållsanalys

Det empiriska materialet som samlas in genom den kvalitativa 
innehållsanalysen analyseras genom en tematisering. Tematise-
ringen är till för att styra empirin. Genom en tematisering är det 
möjligt att skapa ett bredare underlag än vid analys av specifika 
begrepp. Eftersom det är förhållandet mellan social hållbarhet 
och sociala konsekvensbeskrivningar som ska studeras så till-
låter detta innehållsanalysen att närma sig den sociala hållbar-
heten som ett övergripande begrepp kopplat till sociala konse-
kvensbeskrivningar (Bryman, 2011: 505-506). 

De tema som valts att studeras i forsknings och områdesöversik-
ten för sociala konsekvensbeskrivningar är: 
1. Hur definieras SKB i förhållande till social hållbarhet? 
2.  Vilka konsekvenser definieras som viktiga i SKB-dokumenten, 
hur förhåller de sig till social hållbarhet, samt hur definieras dem?  

Samt inom fallstudien:
1. Vilka sociala hållbarhetsmål och strategier definieras i de 
strategiska dokumenten?
2. Vilka sociala konsekvenser hanteras i Gällivares 
SKB-checklista och hur förhåller de sig till de identifierade 
sociala målen?

01.5 Fallstudie som forskningsdesign

Fallstudien består av kvalitativ innehållsanalys samt platsana-
lys. Fallstudien har gjort över Gällivare Kommuns arbete med 
att implementera SKB i planeringen. Detta hjälper att analysera 
konceptualiseringen av social hållbarhet i praktiken. I fallstudien 
har därför de strategier och mål för sociala hållbarhet som kom-
munen fastslår i strategiska dokument studerats då dessa utgör 
kärnan i den sociala konsekvensbeskrivningen. De strategiska 
dokumentet som är aktuella för fallstudien är: Fördjupad över-
siktsplan för Gällivare tätort (Gällivare kommun 2014) och check-
listan som Gällivare kommun använder i SKB-arbetet (Gällivare 
kommun, 2014e). Gällivare har valts då kommunen är mitt uppe 
i en omfattande samhällsomvandling och därför arbetat fram ak-
tuella dokument som behandlar dessa frågor. 

Syftet med fallstudier är att fokusera på en, eller några få, före-
komster av ett särskilt fenomen. Genom att fokusera på enbart ett 
fall tillåts det att särskåda fenomenet med syfte att ge en djupare 
redogörelse för densamma. Denna metod är lämplig att använda 
i småskaliga undersökningar där det inte finns tid för att göra en 
kvantitativ masstudie. Målsättningen är att kunna dra generella 
slutsatser genom att studera det enskilda. Detta ställer samtidigt 
krav på att fallstudiens förutsättningar presenteras tydligt. En 
tydlig presentation hjälper läsaren att bilda sig en uppfattning om 
det enskilda fallet, bedöma om det kan anses vara representativt 
för liknande fall, eller särskiljer sig från majoriteten. Nackdelen 
är därmed trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån 
fallstudien (Denscombe, 2009: 59-72).

01.5.1 Platsanalys

Platsanalysen har gjorts för att praktiskt kunna testa konceptua-
lisera SKB i gestalningsprocessen genom ett planförslag. Plats-
analysen utgår ifrån en Lynchanalys, Syftet med platsanalysen 
är att identifiera betydelsefulla element i den bebyggda miljön. 
Platsanalysen ger därmed kunskap om dagens fysiska och 
rumsliga förhållanden på platsen, hur den brukas och förvaltas 
idag, samt vad som kan hindra en hållbar utveckling på platsen 
(Boverket, 2006: 49). Arbetets platsanalys fokuserar på ett ut-
vecklingsområde utpekat av Gällivare kommun. Platsanalysen 
har baserats på kartmaterial från Gällivare kommun, däribland 
utdrag ur primärkartan. CAD-och GIS-material har använts för att 
studera området digitalt. Vidare har fysiska inventering av plat-
sen gjorts och dokumenterats genom foton och kartering (Bover-
ket, 2006: 28, 38). 

Resultatet från Lynchanalysen som beskrivs på nästa sida sam-
manfattas i en SWOT-analys, där styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot sammanställs för att kunna gå vidare med gestaltningen.

09\ SKB I Gestaltnings-& planeringsprocessen
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lynchanalys

Platsanalysen har gjort genom en stadsbildsanalys, även kallad 
Lynchanalys. Metoden utgår enbart från staden/platsens fysiska 
strukturer. Lynch systematiserade utifrån studier och intervjuer 
med invånare fem grundelement som påverkar vår bild av sta-
den, hur vi upplever den och orienterar oss i den. Detta påverkar 
i hög grad hur staden används ur ett socialt perspektiv. Läsbar-
heten är den viktigaste egenskapen i den fysiska strukturen och 
påverkas av fem grundelementen – Stråk, Gränser, Knutpunkter, 
Områden och Landmärken (Lynch 1960: 46-48):

Stråk är de kanaler människor frivilligt eller nödvändigt rör sig 
genom. De kan bestå av gator, gångbanor, vattenkanaler, järn-
vägar, etc. Människor observerar staden samtidigt som de rör 
sig genom den. Stråken är de viktigaste elementen eftersom de 
väver samman staden och dess funktioner med varandra.

Gränser är de linjära element som inte uppfattas som stråk. 
Gränser kan både fungera som barriärer eller sammanlänkande 
element mellan två områden. De är därför efter stråk det som 
tydligast definierar orienterbarheten. Gränser är ofta kantlinjer 
och kan bestå av väggar, järnvägar, strandlinjer, skog, etc. 

Knutpunkter är strategiska punkter från vart människor från olika 
målpunkter och områden möts. Knutpunkter är koncentrationer 
av något slag som människor kan passera genom, t.ex korsning-
ar, övergångar mellan olika samhällsfunktioner, torg, etc. Knut-
punkter blir ofta symboler för olika områden.

Landmärken är objekt som människor inte nödvändigt vis kan gå 
in i, utan är av mer symbolisk betydelse. Vanligtvis är det relativt 
”enkla” objekt som byggnader, skyltar, butiker eller berg. Det an-
vänds framförallt för att orientera sig radiellt. 

Områden definieras av en tvådimensionell utsträckning. 
Människor uppfattar ofta att de är ”innanför” eller ”utanför” ett 
område. Områden har några genomgående identifierbara egen-
skaper i den fysiska miljön. Markanvändning, byggnadsform, 
funktioner, färg, material, etc, är alla element som kopplas sam-
man med områden och ger området en identitet.

1. Stråk

2. Gräns

3. knutpunkt

4. område

5. landmärke
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01.5.2 gestaltning

Planförslagets syfte är att vara socialt hållbart utifrån de identi-
fierande faktorerna, samt att implementera SKB-verktyget i ge-
staltningsprocessen. Gestaltningsprocessen har föregåtts av en 
konceptualisering av SKB-materialet utifrån innehållsanalysen 
och fallstudien, detta för att skapa ett helhetstänk som genom-
syrar arbetet. Ett övergripande koncept har tagits fram och ko-
kats ned till flera delkoncept som ska uppfylla helhetskonceptet. 
Delkoncepten kan även beskrivas som designprinciper. För att 
använda principerna har arbetet tagit hjälp av en fiktiv målgrupp. 
Målgruppen har baserats på projektet ”Attract” som genomfört 
en kvantitativ undersökning av det sociala klimatet i Malmfälten 
(Johansson, Segerstedt, 2015). Målgruppen har fungerat som 
referenspunkt för att bedöma för vilka designprinciperna ska 
uppfyllas.

I arbetet med gestaltningsförslaget har framförallt AutoCAD an-
vänts för planarbetet. Illustrator, Photoshop, SketchUP och Vray 
använts för att visualisera planförslaget genom illustrationspla-
ner, diagram och 3D-modeller.

01.6 Avgränsningar

Den kvalitativa innehållsanalysen har fokuserat på att beskriva 
de grundläggande dragen kring social hållbarhet i planeringen 
och varför konceptualisering genom sociala konsekvensbeskriv-
ningar är nödvändigt. Arbetet kommer inte gå in djupare på hur 
den sociala hållbarheten förhåller sig till den ekologiska och 
ekonomiska hållbarheten, utan fokusera enbart på den sociala 
hållbarheten. Eftersom den ekologiska och ekonomiska hållbar-
heten i vissa fall förhåller sig tätt till den sociala hållbarheten, så 
kan dock ekonomiska och ekologiska frågor komma att stude-
ras ur ett socialt perspektiv. Arbetet kommer inte heller beskriva 
SKB-processen utifrån PBL och den svenska planprocessen.

I avgränsningen av det svenska materialet för sociala kon-
sekvenser kommer enbart SKA – Social konsekvensanalys, 
människor i fokus 1.0 (Göteborgs kommun, 2011) att beaktas då 
jag anser att denna ger den mest grundläggande överblicken av 
sociala konsekvenser. Jag har även analyserat Malmökommis-
sionens dokument Stadens rumsliga påverkan på hälsa (Malmö 
kommun, 2012). Dokumentet har använts som underlag till den 
slutrapport Malmökommissionen arbetat fram för en socialt håll-
bar utveckling i Malmö stad, Malmös väg mot en hållbar framtid 
(Malmö kommun, 2014), som vann det svenska planpriset 2014. 
Detta dokument togs inte med i avgränsningen då SKA – Social 
konsekvensanalys, människor i fokus 1.0 (Göteborgs kommun, 
2011) beaktar sociala konsekvenser på en mer generell nivå som 
passar för vidare analys och diskussion.  

01.6.1 Avgränsning kvalitativ innehållsanalys

01.6.2 Avgränsning fallstudie

Fallstudien har avgränsats till att enbart fokusera på Gällivare 
kommuns arbete med SKB i planeringen. Att enbart Gällivare 
valts beror på att det inte finns ett särskilt stort urval av kommuner 
som arbetar aktivt med SKB i planeringsprocessen ännu, samt 
befinner sig i en spännande samhällsomvandling vilket innebär 
att de har utarbetat mycket nytt material. Detta ger möjlighet att 
pröva deras metoder i den rättmätiga miljön som verktyget ska 
användas i. 

Inom fallstudien ingår även en platsanalys som i sedermera re-
sulterar i ett planförslag, avgränsningen av platsanalysen pre-
senteras på sidan intill. 

Samråd & dialog

ARBETE

Svenska planprocessen

AVGRÄNSAT

SKB

Avgränsning av empiri

Illustrationen visar vilka delar som har avgränsats, överstrukna ord är ämnen som valts 
att inte gå in djupare på i arbetet. 
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Planområde

Kartan visar Gällivare och planområdets lokalisering i förhållan-
de till övriga Sverige och Skandinavien. Planområdet är utpekat 
som etapp ett i utvecklingsplanen för Vassara. Vassara är nam-
net på den älv som flyter genom samhället. En närmare presen-
tation av planområdet görs i platsanalysen. 



\\ 02
Forsknings-& områdesöversikt

” Like the concept of sustainability, 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.”

Nicola Dempsey,  Defi ning Urban Social Sustainability (2009)
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02.1 Teoretisk utgångspunkt

Den teoretiska utgångspunkten fungerar som ett ramverk för av-
gränsningen av forsknings-och områdesöversikten. Utifrån den 
nedan presenterade teoretiska utgångspunkten har vad som har 
inkluderats respektive exkluderats ifrån forsknings-och områdes-
översikten kunnat urskiljas. Genom detta har arbetets empiriska 
material kunnat analyseras och slutligen bidragit till en avslutan-
de diskussion och slutsatser för arbetet.

02.1.1 Social hållbarhet ur ett enpelarperspektiv

Hållbarhet kan studeras antingen ur ett trepelarperspektiv eller 
ett enpelarperspektiv (Littig & Grießler 2005: 66). Denna uppsats 
kommer studera social hållbarhet och sociala konsekvensbe-
skrivningar utifrån enpelarperspektivet som teoretisk utgångs-
punkt. 

Sedan publiceringen av Brundtlandkommisonens rapport från 
1987, som blivit en av de tydligaste symbolerna för begreppet 
social hållbarhet, har social hållbarhet i majoriteten av fallen 
betraktats ur ett trepelarperspektiv. Med trepelarperspektivet 
menas att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har setts 
som en tredelad helhet som i teorin ska förhålla sig jämställda 
till varandra. Trots att det inte finns någon konsensus kring hur 
hållbarhet ska definieras, så går det att säga att det råder en 
konsensus kring trepelarperspektivet (Boström, 2012: 3). 

Denna breda definition av hur hållbar utveckling och hur den so-
ciala hållbarheten ska integreras och likställas med de övriga två 
pelarna, ekonomisk och ekologisk, kan i teorin låta lovande. I 
den litteratur som Boström analyserat visar det sig dock att tre-
pelarmodellen i praktiken anses vara problematisk. Framförallt 
identifierar Boström två problem (Boström, 2012: 3): 

1. Hur ska social hållbarhet i teorin förstås och definieras i förhål-
lande till de övriga två pelarna och den flytande 
definitionen?
2. Social hållbarhet tenderar att få betydligt mycket mindre upp-
märksamhet än de övriga två pelarna i praktiken.

Detta beror på att sociala dimensioner så som livskvalité, ge-
menskap, sammanhållning och mångfald är betydligt svårare att 
mäta och kvantifiera på samma sätt som de miljömässiga och 
ekonomiska faktorerna. Detta medför att det i praktiken blir svårt 
att jämställa pelarna mot varandra för att skapa en rättvis hel-
hetsbild ur alla tre perspektiv, något som kan leda till en konflikt 
mellan begreppen. Boström identifierar även ytterligare problem 
med trepelarmodellen. Detta beror på den historiska uppdelning-
en av ”miljösektorn” och ”välfärdssektorn”. Dessa två sektorer 
är ofta tydligt distanserade från varandra inom politiken och där 
Sverige framförallt gett miljösektorn ett stort inflytande. Uppdel-
ningen har cementerats bland annat genom miljöbalken, samt de 
16 miljökvalitetsmålen som inte lyfter någon som helst social as-
pekt. Avsaknaden av likande definitioner och mål för social håll-
barhet försvårar för de olika pelarna att jämställas med varandra 
(Boström, 2012: 6-9). 

Denna kritik mot att försöka att behandla alla tre pelare som en 
helhet har gjort att jag i uppsatsen istället valt att utgå ifrån en-
pelarperspektivet. Framförallt eftersom den sociala hållbarheten 
anses vara den svagaste av de tre. Fördelarna med att behand-
la den sociala hållbarheten som en enskild pelare är framförallt 
att det kan ge ökat fokus på frågor som annars riskerar att falla 
bort i det stora sammanhanget, samt att det ger möjlighet till en 
djupare förståelse för den sociala dimensionen. Nackdelarna är 
istället att det ytterligare kan bidra till en sektorisering av frågor-
na, och att det breda helhetsperspektivet faller bort (Dempsey, 
2009: 4, Boström, 2012: 11). En annan fördel med att studera 
social hållbarhet som en ensam pelare är att begreppet ”socialt” 
är väldigt brett och beroende på avgränsning kan inrymma både 
ekologiska, ekonomiska, kulturella och politiska faktorer. Från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv i planeringen finns det ingen-
ting som begreppet ”socialt” inte inrymmer då världen är formad 
utav människan (Boström, 2012: 12).
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Från tre-till enpelarperspektiv

Bilden illustrerar övergången från ett trepelar-till enpelarperspektiv. Den nedersta bilden 
är inspirierad av Shaping neighbourhoods for local health and global (Barton, m.fl. 2010) 
och översatt till svenska för att visa på den fysiska planeringens förhållande till den 
sociala hållbarheten. Individerna och deras livsstil är alltid i centrum.
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02.2 Forsknings-& områdesöversikt

Att den sociala hållbarheten har en stor betydelse för plane-
ringen finns det många exempel på. Det räcker med att studera 
Plan-och bygglagens portalparagraf (PBL 2010:900) för att iden-
tifiera detta: 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark 
och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsut-
veckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer.

Den sociala hållbarheten är kärnan i sociala konsekvensbeskriv-
ningar. För att förstå syftet med sociala konsekvensbeskrivning-
ar måste man därmed förstå att det finns många olika synsätt på 
vad social hållbarhet är. Här nedan presenteras ett övergripande 
synsätt på social hållbarhet i planeringen samt en övergripan-
de definition av sociala konsekvensbeskrivningar, därefter pre-
senteras två olika synsätt på sociala konsekvensbeskrivningar 
– ett teknokratiskt och ett demokratiskt synsätt. Avslutningsvis 
behandlas behovet av en konceptualisering av sociala konse-
kvensbeskrivningar samt vad sociala konsekvenser egentligen 
är.

02.2.1 Definition av social hållbarhet i planeringen som ett 
orienteringsbegrepp

Att försöka bilda sig en uppfattning av begreppet social hållbar-
het i planeringen är inte lätt. Enligt Sören Olsson, professor i 
socialt arbete, beror detta på att social hållbarhet inte har nå-
gon etablerad definition, utan är ett ”orienteringsbegrepp”. Detta 
innebär att den som letar information kring begreppet lätt kan 
känna sig förvirrad över den enorma mängd litteratur som dyker 
upp vid en sökning. Denna förvirring gör att vissa ibland lyfter 
fram begreppet som oanvändbart. Så är dock inte fallet enligt 
Olsson som menar på att orienterbarheten egentligen är hela 
poängen med begreppet. Poängen är därmed inte att social håll-
barhet ska vara ett begrepp med exakta formuleringar och mät-
bara variabler, utan att det ska ange riktning och öppna upp för 
en idévärld knuten till begreppet (Olsson 2012: 1-2). 

Social hållbarhet är inget slutmål eller en konstant, utan ett dyna-
miskt begrepp som förändras över tid och rum (Dempsey, 2009: 
4). Kritiker menar istället att öppenheten samtidigt möjliggör 
att begreppet kan missbrukas och användas godtyckligt utifrån 
egna värderingar, eller av kommuner för att sälja in projekt som 
egentligen inte är socialt hållbara (Partridge, 2005: 3). Paradox-
en är att de nackdelar som kritikerna lyfter fram med begreppet, 
därmed också är de samma som förespråkarna för ett vagt be-
grepp lyfter fram som fördelar (Partridge, 2005: 4).

8
Arkitektur

Frihet

Design

Privata

Ytor

Dialog
Medborgare

Orienteringsbegreppet Social hållbarhet

Bruntlandkommisionens definition som ofta hänvisas till i dessa 
sammanhang kan därför ses som aningen föråldrad och en 
mer aktuell definition är därför denna 
(Delegationen för hållbara städer, 2012: 12):  

”Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd eller slutresultat. Det 
är en färdriktning och en process. Staden och dess utveckling 
måste ses som en helhet samtidigt som varje stads hållbarhet 
måste utvecklas från sina förutsättningar, från medborgarnas be-
hov och i samarbete med dessa. Det kräver förmåga att ompröva 
och kontinuerligt ta ställning till nya behov. För enskilda stadsde-
lar är det inte givet vilka frågor som är av störst betydelse och 
då kan viktningen mellan dimensionerna variera. Det är viktigt 
att utgå från en långsiktig helhetssyn, att vara uthållig och att 
genomföra insatser utifrån tillgängliga verktyg och resurser för 
att uppnå bästa effekt.”

Ordmolnet exemplifierar ”Hållbarhet” som ett orienteginsbegrepp. Begreppet kan 
förknippas med en mängd andra begrepp beroende på vilken kontext det används inom. 
Detta är både hållbarhetsbegreppets styrkor och svagheter.  Orden i molnet är baserade 
på den svenska empiri som behandlats i arbetet.
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En bred definition är viktigt för att kunna föra en diskussion 
om den sociala hållbarheten ur ett helhetsperspektiv. Social 
hållbarhet är ett svårt begrepp eftersom mycket av besluten 
som fattas är rent politiska och går därmed inte att påverka 
inom den fysiska planeringen (Olsson 2012: 3). För att försöka 
koppla begreppet social hållbarhet till den urbana miljön har 
Nicola Dempsey analyserat litteratur från forskare verksamma 
inom planeringsfältet. Denna lista består av faktorer som uti-
från analysen påverkar den sociala hållbarheten i den urbana 
miljön. Listan är uppdelad i två kategorier –”icke-fysiska fakto-
rer” och ”huvudsakligen fysiska faktorer” (Dempsey, 2009: 3).  

Denna lista som presenteras i spalten till höger fungerar som 
ett exempel på vad social hållbarhet inom den fysiska miljön 
kan innebära. Samtidigt visar den enligt Dempsey på att social 
hållbarhet ofta är lättare att definiera på lokal-eller stadsdels-
nivå. Grannskapsnivån kan ses som grundpelaren för att ett 
samhälle ska kunna ses som socialt hållbart (Dempsey, 2009: 
4) 

 Icke-fysiska faktorer: 
• Utbildning
• Social rättvisa: mellan och inom generationerna
• Delaktighet och lokal demokrati
• Hälsa, livskvalitet och välbefinnande
• Social integration (och utrotning av social segregation)
• Socialt kapital
• Grannskap
• Säkerhet
• Blandade boendeformer
• Rättvis fördelning av inkomster
• Social ordning
• Social sammanhållning
• Grannskapssammanhållning (dvs. sammanhållningen mellan 
och bland olika grupper)
• Sociala nätverk
• Social interaktion
• Sysselsättning och arbete
• Stabil bostadsmarknad 
• Aktiva samhällsorganisationer
• Kulturella traditioner

 Huvudsakligen fysiska faktorer: 
• Urbanitet
• Attraktiva offentliga ytor
• Anständiga bostäder
• God lokal miljökvalitet 
• Tillgänglighet (t.ex. tjänster och service, faciliteter, sysselsätt-
ning, infrastruktur, grönområden)
• Hållbar stadsplanering
• Grannskapskänsla
• Fotgängar-och cyklistvänligt grannskap

Dempseys lista av sociala hållbarhetsfaktorer
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02.2.2 Social hållbarhet – space, place och non-place

Vid planering på grannskapsnivå är det nyttigt att tänka kring 
space, place och non-place. Det är svårt att översätta begreppen 
space, place och non-place till svenska då definitionen av dessa 
ord är mer diffusa i det svenska språket. Därför kommer arbetet 
här referera till de engelska termerna.

Space är den tredimensionella världen som vi lever i. Space defi-
nierar hur objekt i den fysiska miljön förhåller sig till varandra och 
sätter ramar för våra liv. Space är på så sätt relativt lätt att mäta, 
det går att mäta hur bred en väg är, hur byggnader förhåller sig 
till varandra, hur stora parkeringsytorna är i förhållande till antalet 
bostäder. (Harrison & Dourish, 1996: 1-2). 

Place däremot är vad som händer med ytorna när de används. 
När den fysiska, tredimensionella världen och dess ramar fylls 
med innebörd omvandlas space till place. Place är space fyllt 
med värden, normer och värderingar, ungefär som skillnaden 
mellan ett hus och ett hem. Ett hus är den fysiska strukturen 
som skyddar oss mot väder och vind. Ett hem är där vi bor och 
som fylls med egna värden som gäster måste förhålla sig till. 
Place inom space formar vad som är ett socialt accepterat bete-
ende. Space är (mer eller mindre) alltid konstant, ett torgs fysiska 
strukturer förändras normalt inte över en natt. Men användning-
en utav ett torg kan förändras från timme till timme. Detta är vad 
som gör place så svårt att studera. Om en kontorsdörr står öp-
pen förväntar vi oss att människor agerar på ett annat sätt än 
om den är stängd. Desto större skillnad det är mellan privat och 
offentligt, desto större är skillnaden i användningen (Harrison & 
Dourish, 1996: 2-4).

Begreppsförhållandet kan beskrivas som spänningen mellan 
samhörighet och distinktion. Samhörigheten är på vilken nivå 
som platsen passar samman med sin omgivning, det vill säga 
bibehåller fysiska strukturer och mönster i material, färg, form. 
Genom att studera detta går det att fundera över på vilket sätt 
platsen förstärker eller definierar sitt sammanhang. Men för att 
en plats ska fungera socialt måste platsen gå att särskilja från 
den övriga miljön genom att skapa en unik rumslighet. 

Platser utan någon form av samhörighet eller tydlig distinktion 
riskerar att bli så kallade non-places, eller icke-platser. Icke-plat-
ser är platser och ytor som inte ges något speciellt socialt värde, 
exempelivs motorleder, trafikplatser, parkeringar och odefinie-
rade grönytor. Non-places är i vissa fall nödvändiga, men kan 
skapa platser som anses obehagliga eller fungera som barriä-
rer. Därför är det viktigt att fundera över vilka non-places som är 
nödvändiga, och vilka som kan omvandlas till från non-place till 
place (Augé, 1995: 75-115).

Illustration av vilka beståndsdelar som krävs för att bygga upp ett såkallat ”place”. 
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Den mest förekommande definitionen i litteratur kring sociala 
konsekvensbeskrivningar kommer från International Associa-
tion for Impact Assessment. Enligt denna definition är SKB en 
process för att analysera, övervaka och hantera förväntade och 
oväntade sociala konsekvenser, både positiva och negativa, av 
planerade ingrepp (program, planer, projekt) och alla sociala för-
ändringar skapade av dessa ingrepp (Sairinen 2004: 510).

SKB enligt denna definition är därmed mer än bara ett statiskt 
verktyg. Det är viktigt att inse att projekt aldrig är antingen bra 
eller dåliga. Planerare och politiker gör det för enkelt för sig 
själva om de väljer att prata om vinnare och förlorare, eftersom 
människor kan dra nytta av projektet och skadas på samma 
gång. En lyckad social konsekvensbeskrivning ser till så att för-
delarna med projektet maximeras och att de negativa effekterna 
minimeras under hela projektets gång. SKB handlar inte om att 
ställa fördelar och nackdelar mot varandra för att se om projektet 
ska lovges, utan är ett verktyg som ska assistera politiker och 
planerare under projektets gång genom att lyfta det sociala per-
spektivet (Sairinen 2004: 509-510). 

Enligt Sairinen finns det tre punkter som kännetecknar denna 
process (Sairinen 2004: 510):

1. En SKB görs i förväg i ett tidigt planeringsstadie för att erbjuda 
en bättre kunskapsgrund för beslutsprocesserna under projektet. 
2. En SKB är ett verktyg för att ta fram alternativ och se över alla 
konsekvenser för varje alternativ som tas fram.
3. En SKB är ett verktyg för att förmildra, anpassa eller kompen-
sera för skadliga sociala konsekvenser.

Definitionen ger en väldigt bred bild av vad en SKB är för nå-
got. För att förklara de övergripande skillnaderna i synen på SKB 
kommer arbetet här nedan beskriva två olika synsätt som iden-
tifierats.

02.2.4 Skb som ett teknokratiskt analysverktyg för att
 minimera riskerna

”A social impact assessment is defined to be the identification, 
analysis, and evaluation of the social impact resulting from a 
particular event. A social impact is a significant improvement 
or deterioration in people’s well-being or a significant change in 
aspect of community concern.” (Dietz, 1987: 56)

Sociala konsekvensbeskrivningar började att användas som ett 
verktyg i planeringsprocessen under 1960-talet (Finsterbusch & 
Freudenberg, 2002: 408). Precis som planeringsyrket i stort un-
der 60-talet, präglades SKB från början av en stark tilltro till den 
rationella beslutsprocessen. Processdesign, identifikation av 
relevant information och dataanalys ansågs vara den viktigaste 
delen av SKB i planeringsprocessen (Buchan, 2003: 168). 

Ur detta perspektiv består sociala konsekvensbeskrivningar av 
tre steg: identifikation, analys och utvärdering. För att identifie-
ra konsekvenser krävs kreativt tänkande och en förståelse för 

människors sociala strukturer. Analyssteget kopplar ihop sanno-
likheter med de konsekvenser som identifieras i det första iden-
tifikationssteget. Här utarbetas skissartade idéer till förändringar 
utifrån data lämplig för projektet. Utvärderingen integrerar infor-
mationen från de två första stegen - identifikation och analys, 
till en övergripande bild av de effekter som kan bli följderna av 
den föreslagna planen. Utvärderingen kräver inte att alla effekter 
ska minimeras, men utvärdering kräver däremot en tydlig infor-
mativ bild av all insamlad data (Dietz, 1987: 56). Arbetet med 
att identifiera, analysera och utvärdera subjektiva och objektiva 
konsekvenser ska enligt Dietz göras av en expertgrupp. Expert-
gruppen kan bestå av en kombination av tekniska experter och 
individer med lokalkännedom. Fördelen med expertgrupper är 
att de är flexibla och effektiva, och kräver därmed inte lika stor tid 
som en öppen diskussion. 

Enligt detta synsätt görs en tydlig distinktion mellan allmänheten 
och expertens roll i SKB. Habermas beskriver detta synsätt som 
teknokratiskt. Det integrerar vetenskaplig information med vär-
defrågor och gör politiken underordnad den tekniska analysen. 
Besluten fattas på grund av kostnader och fördelar av politiska 
alternativ. Värdefrågor och den politiska processen används för 
att legitimera beslut hos allmänheten (Dietz, 1987: 56). Enligt 
det teknokratiska synsättet finns det en uppfattning om att ifall 
politiken tillåts domineras av särskilda intressegrupper, så produ-
ceras irrationella och kontraproduktiva processer. Detta innebär 
att den enda lösningen ur ett teknokratiskt perspektiv är att ta 
bort många viktiga beslut från den politiska arenan, och lämna 
dem att baseras på tekniska grunder. Om tekniska analyser och 
expertrollen tillåts väga för tungt blir öppna diskussioner nästintill 
omöjliga att uppnå då allmänheten inte kan förväntas vara till-
räckligt insatta i den tekniska terminologin. Detta leder till att den 
demokratiska aspekten undermineras. 

Även om detta synsätt kan leva kvar idag, var det som starkast 
innan övergången från industrisamhället till informationssamhäl-
let. Under denna period hade teknik och expertrollen en större 
legitimitet generellt (Dietz, 1987: 57-58).

Inom SKB finns det två övergripande principer för hur dessa ska 
utformas. En internationell handbok som idag främst används i 
Europa och en handbok för USA, båda utformade av Internatio-
nal Assocaiton of Impact Assessment (IAIA). Enligt Vanclay som 
studerat och jämfört dessa båda handböcker är det tydligt att 
handboken anpassad efter det amerikanska planeringssystemet 
är betydligt mer teknokratisk än den internationella handboken 
(Vanclay 2006: 11-12). Därför kommer arbetet enbart att lyfta 
den internationella handbokens riktlinjer som presenteras på 
nästa sida.

02.2.3 Definition av SKB i planeringen som en process
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02.2.5 SKB som ett verktyg för att uppnå en mer demokratisk 
planeringsprocess

“Much can be gained from a truly participatory approach (based 
on community development principles) to social impact assess-
ment — much more than just identifying impacts. Such a process 
will become a vehicle for sharing local knowledge and building 
awareness about the components of a local community. It can 
help build consensus among those with disparate views and ex-
periences as to what is important and what should be done.” 
(Buchan, 2003: 171)

Som citatet antyder har SKB  förändrats till att bli en mer demo-
kratisk process. Istället för att enbart informera ska politiker och 
planerare genom SKB-processen kommunicera med allmänhet-
en. Övergången från industrisamhället till informationssamhället 
har gjort att den teknokratiska processen förlorat stora delar av 
sin legitimitet (Hall, 2002: 364). Under 1980-talet började en bre-
dare medvetenhet kring medborgardeltagande och kommunika-
tion växa fram allt tydligare och många menar att det är invånarna 
själva som är bäst förmögna att identifiera sina behov, lösningar 
och konsekvenser. (Esteves, Franks, Vanclay, 2012: 34). 

Det går att säga att det idag råder konsensus om vad en ”bra” 
SKB-praxis är. En bra SKB-process är baserad på delaktighet, 
den stödjer utsatta människor, den ökar förståelsen och förmå-
gan att reagera på förändringar, den strävar efter att minime-
ra negativa konsekvenser, bevarar positiva fördelar, framförallt 
fokuserar den på att förbättra livet för missgynnade personer. 
Styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras och begrepp 
som kultur, gemenskap, makt, mänskliga rättigheter, jämställd-
het, platsen i sig och hållbara livsmiljöer blötläggs. Det är upp till 
SKB-utövaren att utbilda invånare och aktörer i dessa begrepp 
och processen runt om, och för detta krävs starkt engagemang 
(Esteves, Franks, Vanclay, 2012: 34).

Kritiker menar att denna medborgarbaserade metod fortfaran-
de är styrd av planerare, politiker och starka samhällsgrupper. 
Informationen riskerar fortfarande att manipuleras för att passa 
politiska mål. Svagare samhällsgrupper som kanske är de som 
i slutändan påverkas mest av besluten, förblir därför fortfarande 
utanför processen (Buchan, 2003: 168). Risken med att beskriva 
SKB som en metod för att förbättra demokrati och medborgardel-
tagandet är att ordet ”deltagande” ofta är missvisande. Ofta ris-
kerar möten bara bidra till att människor får möjlighet att utrycka 
åsikter, utan att delta i själva processen. För ett verkligt deltagan-
de så måste människor även få möjlighet att delta i att ta fram 
indikatorer för konsekvenser, delta i diskussionerna kring deras 
relevans i projektet, samt delta i att utvärdera effektiviteten på de 
förebyggande åtgärderna under processen (Buchan, 2003: 168). 

Enligt detta synsätt är en duktig SKB-utövare inte en allvetande 
expert, utan en som kan (Buchan, 2003: 170): 
1. Undervisa lokalinvånarna i teorin och tekniken bakom SKB, 
och förmedla informationen om SKB i det aktuella förslaget på 
ett lättbegripligt sätt. 
2. Omvandla data till en nivå så att deltagande invånare kan för-
stå dess innebörd.
3. Vara lyhörd för kulturella skillnader i samhället.

Som beskrivet i forskningsöversikten över det teknokratiska syn-
sättet finns det två övergripande handböcker för sociala konse-
kvensbeskrivningar. De internationella principerna som det enligt 
Vanclay råder konsensus kring presenteras i International Prin-
ciples for Social Impact Assessment. Dessa 12 internationella 
principer har i motsats till det teknokratiska synsättet ett betydligt 
större fokus på demokrati, medborgardeltagande och konstrukti-
vism (Vanclay 2006: 12). 

1.  Jämställdhetsöverväganden bör vara en 
grundläggande princip för sociala konsekvensanalyser. 

2.  Många av de sociala effekterna av de planerade åtgärderna 
går att förutse.

3.  Planerade åtgärder kan modifieras för att minska de negativa 
sociala konsekvenserna och öka de positiva. 

4. Sociala konsekvensbeskrivningar bör vara en integrerad del 
av planeringsprocessens alla stadier, från start till uppföljning. 

5. Det bör finnas ett fokus på socialt hållbar utveckling, utifrån 
detta ska den sociala konsekvensbeskrivningen bidra till att kart-
lägga de bästa utvecklingsalternativen. Sociala konsekvensbe-
skrivningar ska erbjuda mer än att bara vara en skiljedomare 
mellan ekonomisk nytta och sociala kostnader. 

6. I alla planerade åtgärder och deras bedömningar, bör möjlig-
heter för att utveckla ett socialt kapital i lokala samhällen samt 
stärka den demokratiska processen. 

7. I alla planerade åtgärder, men speciellt där det har identifierats 
oundvikliga konsekvenser, bör möjligheter för att vända negativa 
konsekvenser till positiva ses över.

8. Sociala konsekvensbeskrivningar måste ta hänsyn till konse-
kvenser och alternativ för alla planerade åtgärder, men särskilt 
för de åtgärder där oundvikliga konsekvenser kan förväntas.

9. Full hänsyn bör tas till alla potentiella riskförebyggande åtgär-
der för sociala konsekvenser, även i de fall där de påverkade 
invånarna har godkänt de planerade åtgärderna eller kan betrak-
tas påverkas positivt. 

10. Lokal kunskap, erfarenheter och erkännande av olika lokala 
kulturella olikheter ska integreras i alla sociala konsekvensbe-
skrivningar. 

11. Det ska inte användas någon form av våld, trakasserier, hot 
eller maktmissbruk i samband med den sociala konsekvensbe-
skrivningen och dess integrering i planeringsprocessen. 

12. Planeringsprocesser som på något sätt kränker mänskliga 
rättigheter för samhällsgrupp bör inte accepteras.
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Oavsett om man har ett teknokratiskt eller demokratiskt synsätt 
på SKB finns ett behov av en konceptualisering. Olika fysiska 
miljöer och skalor kräver sina egna ramverk. En konceptua-
lisering ger sällan en helhetsbild, men bidrar till en mosaik av 
verkligheten som är nödvändig för att mäta, bedöma och disku-
tera sociala konsekvenser (Boström 2012: 4-5). Vissa menar att 
sociala hållbarhet och konsekvensbeskrivningar först är möjliga 
att förstå genom att det konceptualiseras och appliceras på en 
specifik åtgärd eller ett projekt. Detta innebär inte bara att SKB 
och social hållbarhet är vad Olsson kallar orienteringsbegrepp, 
utan också att de är kontextberoende (Partridge, 2005: 4; Foot 
& Ross, 2004: 108). I ett tidigt skede kan därmed en vag och 
bred definition vara bra, men för att begreppet eller den sociala 
konsekvensbeskrivningen inte ska riskera att skapa en konflikt 
mellan formulering och tolkning krävs det att aktörerna gemen-
samt utarbetar policydokument, principer och ramverk för hur det 
ska hanteras (Foot & Ross, 2004: 108-109). 

I Boströms innehållsanalys finner han samma slutsatser. Om 
planerare och politiker inte konceptualiserar och adresserar 
den sociala hållbarheten förblir förmodligen diskussionen svag. 
Konceptualiseringen av SKB kan ses som en portal till en serie 
av debatter. Nackdelen med en för tydlig konceptualisering är 
istället att den riskerar att cementera politikernas åsikter, eller att 
negativa sociala konsekvenser riskerar att grönmålas och fram-
stå som positiva (Boström 2012: 10).

Andersson har utvecklat en beskrivande metod för hur denna 
konceptualisering går till. Metoden utgår ifrån vad Andersson har 
identifierat som ett ofta förekommande mönster i tillämpningen 
av begreppet social hållbarhet i praktiska fall. Metoden är upp-
delad i tre nivåer (Andersson, 2013: 6):

1. Generella definitioner och nyckelord
2. Modeller och indikatorer
3. Verktyg och praktiska tillämpningar

I den första nivån, generella definitioner och nyckelord, disku-
teras den sociala hållbarheten ur ett övergripande perspektiv. 
Dessa ska sedermera differentieras genom att ta fram nyckelord 
för det specifika sammanhanget. Genom modeller och indika-
torer så ska ett ramverk byggas upp, i detta fall med hjälp av 
en SKB. Målet med nivå två är att komma närmare en praktisk 
tillämpning och underlätta implementeringen. På nivå tre finns 
slutligen de verktyg och praktiska tillämpningar som används för 
att konceptualisera den sociala konsekvensbeskrivningen så att 
den är praktiskt möjlig att tillämpa, slutligen appliceras de utarbe-
tade modellerna på ett specifikt projekt (Andersson, 2013: 6-11).

02.2.6 Konceptualisering av skb genom checklistor

En av de vanligaste och mest populära konceptualiseringarna 
inom SKB är genom checklistor. Kritiker argumenterar för att 
checklistor riskerar att skapa nonchalanta konsulter och plane-
rare som missbrukar checklistorna utan vetenskaplig inblick. 
Dessa planerare riskerar att använda checklistan som sitt enda 
verktyg, utan att låta planen eller projektet genomgå en grundlig 
SKB-process med undersökning och analys. Checklistan riske-
rar att användas för att legitimera ”expertutlåtanden” för allmän-
heten utan egentligt medborgardeltagande (Vanclay 2002: 184). 

De fördelar som Vanclay lyfter fram är istället att checklistor 
kan användas för att lyfta upp en helhetsbild och medvetenhet 
om sociala konsekvenser ur ett bredare perspektiv. Framförallt 
kan de fungera som ett ramverk som gör att viktiga faktorer inte 
glömmas bort.  Detta kan i sin tur leda fram till bättre sociala kon-
sekvensbeskrivningar och i slutändan en bättre bebyggd miljö 
som resultat. Det finns även en stor efterfrågan hos planerare 
på generella checklistor som kan appliceras och anpassas ef-
ter specifika planer och projekt. Framförallt anses att checklistor 
skulle vara till stor nytta i analysstadiet och för att gynna dis-
kussionsklimatet för både medborgare och experter. Detta ställer 
samtidigt stora krav på checklistornas utformning (Vanclay 2002: 
184). 
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02.2.7 Skillnaden mellan sociala förändringsprocesser och 
sociala konsekvenser

Enligt Vanclay är det viktigt skilja på sociala förändringsproces-
ser och sociala konsekvenser. Sociala förändringar räknas ofta 
felaktigt in i SKB-checklistor som konsekvenser. Därför redogörs 
här kort för skillnaden. För att en förändring ska räknas som en 
konsekvens måste den ”kännas av” hos invånare. Känslan mås-
te kännas fysiskt eller perceptuellt. Sociala konsekvenser är so-
cialt konstruerade, och uppfattas därför olika hos olika personer 
beroende på vilka värderingar kring vad som anses vara normalt 
eller accepterat som individen har (Vanclay, 2002: 191).

Sociala förändringsprocesser är förändringar som sker, men som 
inte nödvändigtvis behöver leda till konsekvenser. Till exempel är 
en befolkningsökning inte en konsekvens utan en förändrings-
process. Däremot kan befolkningsökningen leda till ett större 
behov av äldrevård, barnomsorg och större fattigdom i området 
vilket är en konsekvens av förändringsprocessen. I SKB-proces-
sen och i konceptualiseringen är det därmed viktigt att försöka 
fundera kring dessa begrepp (Vanclay, 2002: 192-193). 

Del 2 \\ 02

?

Förändringsprocess till konsekvens

1. Åtgärd: 
Planering och 
byggnation av nytt 
bostadsområde

2. Förändringsprocess: 
Inflytt av invånare
till nytt bostadsområde

3. Social konsekvens:  
Brist på förskoleplatser
i närområdet

Diagrammet förklarar förhållandet mellan Åtgärd - Förändringsprocess - Konsekvens 
inom den fysiska planeringen.



Forskning-& områdesöversikt \ 22

Del 2 \\ 02

Slutligen kommer en matris för att identifiera sociala konse-
kvenser att presenteras. Matrisen är hämtad från SKA – Social 
konsekvensanalys, människor i fokus 1.0 (Göteborgs kommun, 
2011) och kommer att analyseras och jämföras utifrån temati-
seringens två frågor. Dokumentet har valts då det är den mest 
grundläggande handboken för sociala konsekvensbeskrivningar 
utifrån ett svenskt perspektiv som jag kunnat identifiera under 
projektets gång.

1. Vilka konsekvenser definieras som viktiga i SKB-dokumentet, samt 
hur definieras dem? 

Till att börja med så delas sociala konsekvenser upp på fem 
skalnivåer – Region, Stad, Stadsdel, Närmiljö samt Byggnad 
och plats. Beroende på projekt kan man välja att beakta alla fem 
skalnivåer, eller ta bort en eller flera alternativ. Regionperspekti-
vet i förhållande till byggnad och plats syftar till att förtydliga att 
även de minsta delarna är del av en större helhet. Social håll-
barhet kan inte komma ovanifrån utan måste implementeras på 
lokal nivå först.

1. Region: Har det lokala någon påverkan på sociala förhållan-
den i regionen/ett större omland? Denna analysnivå ska fånga 
det stora perspektivet, omvärldsperspektivet, och är mer eller 
mindre relevant för olika projekt.

2. Stad: Vilken roll området har för livet och de sociala aspekter-
na i staden som helhet. Hur påverkar området och andra delar 
av staden varandra?

3. Stadsdel: Livet i det närmaste funktionella området kring 
grannskapet – sammankopplade vägar, gator, rumsbildningar, 
platser, grönområden med mera.

4. Närmiljö: Vad som sker på gatan, gården, kvarteret utanför 
och i det närmaste grannskapet.
 
5. Byggnad och plats: Byggnadernas innehåll och utformning 
vad som sker precis utanför dörren, i trapphus. (Göteborg kom-
mun, 2011: 15) 

02.2.8 Matris för att identifiera sociala konsekvenser

Region

Stad

Stadsdel

Närmiljö

Byggnad & Plats
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Fyra övergripande kategorier för sociala konsekvenser

I dokumentet är de sociala konsekvenserna uppdelade i fyra 
övergripande kategorier – Sammanhållen stad, Samspel, Var-
dagsliv och Identitet. 

Det finns ofta svårigheter med att tydligt identifiera vilka frågor 
och konsekvenser som hör till vilken kategori då dessa överlap-
par med varandra. Det viktigaste är inte att kategorisera in kon-
sekvenserna under rätt kategori, utan det viktiga är att frågor och 
konsekvenserna tydligt lyfts fram under någon av kategorierna. 
Nedan kommer definitionen av de fyra övergripande katego-
rierna att presenteras. Genomgången av kategorierna kommer 
mynna ut i en frågeställning lämplig för SKB utifrån varje kategori 
och de fem olika skalnivåerna som presenteras i matrisen:

1. Sammanhållen stad - sociala och rumsliga sammanhang/
kopplingar och stråk/sammanhängande variation och blandning/ 
kontinuitet/lokalisering av offentliga funktioner/hälsa och trygg-
het… (Göteborgs kommun 2011: 18)

2. Samspel - integration/möten och kontakter/delaktighet/ge-
mensam neutral arena/privata och offentliga miljöer/orienterbar-
het och trygghet… (Göteborg kommun, 2011: 20-21)

3. Vardagsliv - Användning/lokalisering/olika behov och livssitu-
ationer/utbud och variation/service och aktiviteter/tillgänglighet, 
räckvidd och närhet/hälsa och trygghet… 
(Göteborgs kommun 2011: 22-23)

4. Identitet - Karaktär och identitet/värdering och tolkning/his-
toriskt djup och berättelser/erfarenheter och minnen/tillhörighet 
och delaktighet/attraktivitet… 
(Göteborgs kommun 2011: 24-25)

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet
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Sammanhållen stad

Korsande stråk ger oss möjlighet för att se andra människor med 
olika sociala och kulturella bakgrunder i det dagliga livet. Detta 
ger oss en förståelse för varandra och våra olikheter. Genom att 
korsa varandras vägar ges också plats för spontana möten. Oav-
sett demografisk och socioekonomisk bakgrund eller etnicitet ger 

korsande stråk oss möjlighet för att se och acceptera olikheter. 
Boende, arbete, kultur och rekreation ska inte separeras, utan 
vävas samman genom stråken (Göteborgs kommun 2011: 18).

Den sammanhållna staden ska bidra till social hållbarhet genom 
att synliggöra samhälleliga funktioner på allmänna platser och 
bidra till en ökad tillit mellan individen och samhället. Den fysis-
ka planeringen kan också möjliggöra för en blandad befolkning 
genom olika upplåtelseformer, hustyper och användningsformer. 
En blandad bebyggelse som möjliggör för bostäder för många 
olika samhällsgrupper kräver även god infrastruktur. Hur väl 
dessa funktioner hänger samman med olika målpunkter och an-
dra stadsdelar påverkar hur väl ett stråk används 
(Göteborgs kommun 2011: 18).

Närmiljö
• Hur är förhållandet mellan bostäder, arbete, kultur och rekreation? 
• Finns det grundläggande service i området? 
• Hur påverkas tillgängligheten för rörelsehindrade?
• Finns det fysiska barriärer i området? T.ex vägar, eller avsaknad av sammankopplande stråk? 
• Finns det en närhet till korsande stråk?

Stadsdel
• Vilka demografiska-och socionomiska skillnader finns i området idag, hur kommer dessa förändras utifrån plan-
förslaget? Positivt/negativt? 
• Skiljer sig de planerande bostadstyperna och funktionerna från det som finns i stadsdelen idag? 
• Vilka stråk kommer framförallt att påverkas? 

Stad
• Finns det samhälleliga funktioner som lockar till sig människor från resten av staden? 

Region
• Hur förhåller sig platsen till regionens bostads-och arbetsmarknad? Kan området locka till sig människor från 
omgivande regioner och stärka stadens attraktivitet i regionen? 

Byggnad & plats
• Främjar planförslaget en blandning av bostadstyper och boendeformer för att tilltala en så bred mågrupp som 
möjligt? 
• Finns det i planförslaget möjlighet för spontana möten i anslutning till bostaden?
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Samspel

Samspel är en stad med möjlighet för möten mellan människor, 
både ytliga och nära möten. Ytliga möten, så kallade ”weak ties” 
är en särskilt viktig del för tryggheten. Dessa möten skapar soci-
alt kapital och en problemlösningskapacitet. Möten mellan grup-
per av olika social och etnisk bakgrund överbryggar fördomar. 

Möten kan till exempel skapas med hjälp av gemensamhetslo-
kaler, torg, korsande stråk och mötesplatser. Mötesplatser ska 
planeras efter ”gemensam neutral arena”-principen. Med arena 
menas platser där människor blir synliga för varandra. Neutral 
antyder att delaktighetsgraden är frivillig och människor kan välja 
om de vill vara aktiva eller passiva. Med gemensam menas att 
alla har rätt att nyttja arenan (Göteborg kommun, 2011: 20). 

Distinktioner mellan privata/offentliga ytor är därmed viktigt. En 
öppenhet och överblickbarhet med närvaro av andra människor 
genom bostäder och service längs stråk är nödvändig. Kontinu-
erligt belysta huvud-och alternativstråk samt aktiviteter under 
dygnets alla timmar är att föredra. Orienterbarhet med en tydlig 
struktur inbjuder till användning av offentliga ytor. Grönytor och 
vatten särskilt viktiga då detta är gratis för alla invånare att an-
vända, och skapar möjlighet för mångfald.

Närmiljö
• Finns det mötesplatser som är öppna för alla, finns det risk för att någon grupp känner sig exkluderad? 
• Hur långt är det från bostäder till närmsta, mötesplats, grönområde eller vattendrag? 
• Kommer förslaget påverka tillgängligheten till de befintliga grönområdena eller vattendragen? 
• Finns det öppna fasader och en känsla av närvaro av andra människor under dygnets alla timmar? 
• Finns det tydliga ”baksidor” som avskräcker från användning (även så kallade icke-paltser)? 
• Är stråken väl försedda med belysning? 

Stadsdel
• Finns det gemensamhetslokaler i stadsdelen som kan nyttjas till föreningsliv?
• Hur god är orienterbarheten och påverkas orienterbarheten positivt eller negativt av de föreslagna åtgärderna?  
• Finns det alternativa stråk till och från stadsdelen?
• Finns det offentliga miljöer och mötesplatser som inte förknippas med konsumtion? Hur är dessa i förhållande till 
platser förknippade med konsumtion? 

Stad
• Finns det offentliga platser som lockar till sig människor av olika social bakgrund från övriga staden? 
• Finns det risk att någon samhällsgrupp kommer känna sig exkluderade i det föreslagna området? 

Region
• Finns det offentliga miljöer eller funktioner som gör detta till en målpunkt för människor ur ett regionsperspektiv? 

Byggnad & plats
• Är de offentliga eller semi-offentliga rummen utformade för att skapa möjlighet för att lära känna varandra? 
• Är gränserna mellan offentliga, semi-offentliga och privata miljöerna tydligt definierade för brukarna, så att dessa 
inbjuder till användning? 
• Är de offentliga ytorna utformade så att människor blir synliga för varandra? 
• Är de offentliga miljöerna utformade så att människor kan välja mellan en passiv eller aktiv delaktighetsgrad?



Vardagsliv

Vardagsperspektivet på den sociala hållbarheten hänger sam-
man med hur lätt det är att samordna vardagens behov och mås-
ten, hit hör att ta sig mellan jobb och skola, handa mat, umgås 
med vänner, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv och 
kulturella aktiviteter. Det krävs en flexibilitet mellan de olika syss-
lorna som innebär att det ena nödvändigtvis inte behöver uteslu-

ta det andra. Denna flexibilitet styrs utav begränsningar i tid och 
rum samt det sociala normer, värderingar och kulturer som finns. 
Här är jämställdhetsperspektivet det allra viktigaste. Att ge sam-
ma förutsättningar för alla oavsett etnicitet, kvinnor, män, gamla, 
unga och handikappade för att utföra sina behov och vardags-
sysslor. Planerna bör ställa sig frågan, vilka funktioner är viktiga 
för olika samhällsgrupper. Två centrala begrepp har identifierats, 
närhet och räckvidd (Göteborgs kommun 2011: 22).

Måttet på närhet bör utgå från gångtrafikanten. Tio minuter är det 
mått som dokumentet hänvisar till. Efter detta avtar antalet gång-
trafikanter. Eftersom grannskapet sällan täcker alla funktioner, 
krävs det också en räckvidd. För att det ska anses socialt hållbart 
ur ett jämställdhetsperspektiv krävs det goda cykel-och kollektiv-
trafiksmöjligheter. Alla projekt bör analyseras ur gång, cykel och 
kollektivtrafiksperspektiv för att gynna den sociala hållbarheten.

Närmiljö
• Vilka vardagsfunktioner (handel, bostad, service, arbete och kultur) kan nås på ett gångavstånd av 10 minuter? 
• Förbättras täckningen för gångtrafikanter av det föreslagna projektet? 
• Finns det ytor som är inbjudande för både barn och äldre i närmiljön?
• Finns det någon samhällsgrupp som särskilt missgynnas eller gynnas av vardagsfunktionernas täckning i 
närmiljön? (t.ex äldre, yngre)

Stadsdel
• Är funktioner sammanlänkade ur ett jämställdhetsperspektiv? Hur är kopplingarna mellan skola, förskola, handel, 
arbete med gång-och cykel/kollektivtrafik? 
• Vilka funktioner ligger nära respektive långt från varandra i den föreslagna planen och vad ger detta för 
konsekvenser? 
• Finns möjlighet för ett minskat bilanvändande till följd av planen? 

Stad
• Hur påverkas vardagslivet i resterande del av staden av den föreslagna planen? 
• Hur är kollektivtrafik-och cykelnät kopplat till resten av staden? 
• Hur är närheten till bytespunkter? 

Region
• Hur är kopplingen till resten av regionen i form av t.ex arbetspendling? 

Byggnad & plats
• Finns det goda möjligheter för särskilt utsatta grupper, barn, äldre, handikappade att ta del av offentliga platser 
och miljöer? 
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Identitet

Sociala konsekvenser kopplat till identitet har två innebörder: 
Den ena är kopplad till den fysiska miljöns karaktär, och vad 
som särskiljer en miljö från en annan. Den andra innebörden är 
människors identitet kopplad till den fysiska miljön. Invånare ten-
derar att skapa sig en kollektiv bild av ett område, en ”inifrånbild”. 

Denna bild kan antingen uppmuntra till förändring eller förhindra 
sådana (Göteborgs kommun 2011: 24). 

Även ”utifrånbilden” är viktig för ett områdes identitet. Denna 
påverkas av media, myndigheter, och människors beskrivningar 
av området. Till identitet inom sociala konsekvenser identifieras 
även begrepp som hemkänsla, tillhörighet, delaktighet och triv-
sel. För att kunna stärka den sociala hållbarheten krävs alltså 
en god överblick av den inifrånbild som invånarna har i området. 
Fysiska detaljer i miljön är sådant människor identifierar sig med. 
Exempel på sådana är färg, byggnaders utformning, huvudstråk, 
eller landmärken som kan skapa avbrott i den fysiska miljön. 
Dock måste hänsyn tas till helheten och historian. Stora föränd-
ringar kan skapa rubbningar i denna helhetsbild och identitet 
som platsen skapat. Det historiska perspektivet är därför viktigt 
att beakta med viss försiktighet (Göteborgs kommun 2011: 25).

Närmiljö
• Hur identifierar sig invånarna i området mentalt med området? Hur påverkas den mentala identiteten av 
planförslaget?
• Vad identifierar sig invånarna i området med (t.ex byggnader, stråk, grönområden, detaljer)? Hur påverkas den 
fysiska identiteten av planförslaget? 
• Anses området idag vara ett attraktivt/oattraktivt område? Hur kommer detta påverkas av planförslaget?
• Finns det några byggnader/platser av särskild historisk betydelse som påverkas? 

Stadsdel
• Finns det något/några landmärken som är identifierbara för resterande delar av staden?
• Hur hänger områdets inifrånbild samman med utifrånbilden, och hur kan den tänkas påverkas av den föreslagna 
åtgärderna? 

Stad
• Finns det offentliga platser som lockar till sig människor av olika social bakgrund från övriga staden? 
• Finns det risk att någon samhällsgrupp kommer känna sig exkluderade i det föreslagna området? 

Region
• Hur beskrivs staden ur ett regionperspektiv? 
• Kommer planförslaget påverka bilden av staden ur ett regionperspektiv?

Byggnad & plats
• Finns det några särskilt identitetsskapande fysisk detaljer i den planerade bebyggelsen?
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02.3 Sammanfattning

Forsknings-och områdesöversikten som behandlats på föregå-
ende sidor kan sammanfattas i sju punkter:

1. Social hållbarhet är ett ”orienteringsbegrepp” vart syfte är att 
vara flexibelt och öppna upp för en idévärd knuten till begrep-
pet. Social hållbarhet är svårt att mäta, och begreppet är många 
gånger knutet till rent politiska beslut. Inom den fysiska plane-
ringen är det därför ofta lättare att definiera den sociala hållbar-
heten på lokal-eller stadsdelsnivå, än på en regional, nationell 
eller global nivå. Grannskapsnivån är grundpelaren för att uppnå 
social hållbarhet ur ett större perspektiv. 

2. När social hållbarhet ska studeras utifrån den fysiska plane-
ringen är det viktigt att göra skillnad mellan space, place och 
non-place. Space är de fysiska strukturerna och ramarna för vart 
vi ska leva våra liv. Place är när den fysiska miljön definieras och 
fylls med historia, värderingar och normer. Det är samspelet mel-
lan space och place och spänningen däremellan som är intres-
sant att studera. Slutligen finns det non-places, eller icke-platser, 
som är space där enbart temporära möten och användning sker, 
utan några egentliga känslomässiga band till invånarna i grann-
skapet. Icke-platser upplevs ofta som otrygga eller som barriärer. 

3. Sociala konsekvensbeskrivningar är en process för att hantera 
och definiera social hållbarhet som mer än bara ett orienterings-
begrepp i planeringsprocessen. SKB ska bidra till en bättre kun-
skapsgrund för beslutsprocessen, belysa alternativ och förmildra 
negativa konsekvenser. 

4. SKB-processen kan antingen uppfattas som ett teknokratiskt 
verktyg framförallt anpassat för planerare och experter, eller som 
ett verktyg för att förbättra den demokratiska planeringsproces-
sen ur ett socialt perspektiv. Det teknokratiska perspektivet vill 
framförallt informera allmänheten, medan det demokratiska per-
spektivet vill uppmuntra till en aktiv dialog. 

5. Oavsett synsätt måste sociala konsekvensbeskrivningar kon-
ceptualiseras. Konceptualisering innebär att en tydligare defini-
tion och ett ramverk upprättas. Detta krävs för att kunna mäta, 
bedöma och diskutera sociala konsekvenser. Den vanligaste 
konceptualiseringen sker genom checklistor. Checklistor kan 
vara medskapare i en bättre helhetsbild och gynna diskussions-
klimatet, men även missbrukas som ett verktyg utan verklig ve-
tenskaplig förankring eller analys. 

6. Många checklistor blandar ihop förändringsprocesser och kon-
sekvenser. Befolkningsökning är till exempel inte en konsekvens 
så vida befolkningsökningen inte leder till kännbara effekter för 
invånarna, antingen fysiskt eller perceptuellt. Befolkningsökning-
en kan däremot ge andrahandseffekter så som större fattigdom, 
vilket kan räknas som en konsekvens.

7. En matris för att identifiera sociala konsekvenser kan till ex-
empel delas in på fem skalnivåer: Byggnad och plats, Närmiljö, 
Stadsdel, Stad och region, Regionen. Dessa fem skalnivåerna 
kan delas efter fyra kategorier: Sammanhållen stad, Samspel, 
Vardagsliv och Identitet. Varje kategori behandlar olika sociala 
konsekvenser och faktorer både ur space och place. Till dessa 
kan sedan ett antal frågor ställas för att analysera och identifiera 
sociala konsekvenser. 
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”Cities are complex systems. But they are incomplete 
systems. In the incompleteness lies the possibilty of 
making - making the urban, the political, the civic... 
I think that one of the major threats we confront in our 
cities is the rapid growth of over-determined urban space.”

Saskia Sassen (2013; 2012) 
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03.1 Kvalitativ innehållsanalys av Gällivare kommuns  
atbete med  social hållbarhet genom SKB
Till att börja med vill jag förklara varför jag anser Gällivare kom-
muns arbete vara särskilt intressant att analysera. Därför är det 
relevant med en kort historie-och nulägesbeskrivning. 

Gällivare består av tre huvudorter – Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle och bildar tillsammans kommunens tätortsområde. 
Framförallt är kommunen känd som ett gruvsamhälle, med både 
Aitikgruvan som ligger cirka 20km utanför Gällivare centrum, 
men framförallt LKAB-gruvan som ligger mer eller mindre mitt i 
Malmberget. LKAB-gruvan i Malmberget är världens näst största 
järnmalmsgruva under jord, och det är också dess expansion 
som är huvudorsaken till den omfattande samhällsomvandlingen 
som har påbörjats (Gällivare kommun, 2014; LKAB 2015). 

Under 60-talet till omkring 1990 var Malmberget huvudorten i 
kommunen befolkningsmässigt, med omkring 10 000 invånare. 
Under 60-talet börjar de första förändringarna i Malmberget till 
följd av gruvan, samtidigt som Gällivare börjar att expanderas 
Fram till 2035 är den sista etappen i avvecklingen utav Malmber-
get planerad för att göra plats för gruvans expansion. Detta stäl-
ler enorma krav på samhället som ska breda plats för att både 
ersätta de bostäder och miljöer som drabbas av Malmbergets 
avveckling samt skapa möjligheter för ytterligare expansion (Gäl-
livare kommun, 2014). Därför krävs att strategier och mål kart-
läggs, vilket bland annat gjorts genom att kommunen tagit fram 
en rad strategiska dokument under 2014, bland annat en Över-
siktsplan (Gällivare kommun, 2014d), som innefattar hela kom-
munen, en Fördjupad översiktsplan för Gällivare tätort (Gällivare 
kommun, 2014), utvecklingsplaner för tre huvudområden (Gälli-
vare kommun, 2014c), Centrum, Repisvaara och Vassara samt 
ett gestaltnings-och profilprogram (Gällivare kommun, 2015). 
Utöver detta har en behovsbedömning som innefattar både en 
MKB och SKB tagits fram (Gällivare kommun, 2014e). I denna 
analys kommer den fördjupade översiktsplanen för Gällivare tät-
ort samt behovsbedömningen för SKB (Gällivare kommun, 2014; 
2014e) att behandlas. 

Analysen kommer utgå ifrån tematiseringens två frågor: 
1. Vilka sociala hållbarhetsmål och strategier definieras i de stra-
tegiska dokumenten?
2. Vilka sociala konsekvenser hanteras i Gällivares 
SKB-checklista och hur förhåller de sig till de sociala målen?
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Gällivares övergripande vision för hela kommunen är ”Den mest 
expansiva orten i hela Norrland” (Gällivare kommun, 2014: 13). 
Detta innebär att kommunen ska erbjuda ett brett utbud av fritids-
sysselsättningar, bostäder och näringslivs för ge människor en 
större möjlighet för att stanna kvar eller flytta till kommunen. I den 
övergripande visionen är därför framförallt de sociala frågorna 
som är i fokus. I visionen framgår det att: 
”Verksamhetsidén är att kommunen ska erbjuda medborgare 
och besökare trygghet, närhet och god livsmiljö.” (Gällivare kom-
mun, 2014: 13) 

Dessa är alla värden starkt förknippade med social hållbarhet 
och begreppet ”place”. Den starka sociala inriktningen fortsätter 
även i visionen för tätortsutvecklingen som formuleras i den för-
djupade översiktsplanen för Gällivare tätort. Visionen för tätorten 
är att Gällivare genom den rådande samhällsomvandlingen ska 
bli ”En arktisk småstad i världsklass”. Visionen konkretiseras se-
dan genom att förklara vad detta innebär: 

”Visionen för tätorten bygger på de värden som finns och visar 
en framtidsbild. Extremt klimat, ljus och mörker, snö och vatten, 
sjöar, älvar och fjäll. En stad som tar vara på kontrasterna och 
förstärker platsens unika kvaliteter. En stad som präglas av när-
het, spontanitet, trygghet, gemenskap och ett attraktivt boende. 
Staden fortsätter att utvecklas genom utbildning och en variation 
i näringslivet. Kultur, natur och idrott berikar staden och utmanar 
boende och besökande.” (Gällivare kommun, 2014: 13)

Genom att bryta upp visionen går det att utläsa vad som menas. 
Med arktiskt menas därmed ekologiska egenskaperna. Småstad 
definierar den sociala hållbarheten med ord som spontanitet, 
trygghet, gemenskap och attraktivitet. Världsklass syftar mer till 
den ekonomiska hållbarheten genom en variation i näringslivet. 
Många begrepp så som bland annat utbildning går att lyfta ur ett 
ekonomiskt såväl som socialt perspektiv. Här framgår det tydligt 
hur den sociala hållbarheten är starkt representerad i visionen. 
Därför är det lämpligt att studera hur social hållbarhet definieras 
närmare i dokumentet för att utläsa hur strategierna ska uppfylla 
visionen, och vilka begrepp som förknippas med social hållbar-
het mer konkret (Gällivare kommun, 2014: 13). 

Mer konkret definieras fyra mål för social hållbarhet (Gällivare 
kommun, 2014: 13): 
”• att skapa mötesplatser 
• att skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation, utbild-
ning och kultur 
• att förstärka Gällivares identitet 
• ett tryggt och jämställt samhälle”

Därför är det nödvändigt att fråga vad den fördjupade översikts-
planen definierar som Gällivares trygghet, jämställdhet, identitet, 
för att förstå vad som bör förstärkas. Dessa punkter utvecklas 
närmare under Strategier och beståndsdelar. Dessa är uppde-
lade på fyra övergripande strategier – Klimatanpassad och le-
vande utomhusmiljö, Hållbara transporter, Hållbara livsmiljöer, 
Hållbar exploatering (Gällivare kommun, 2014: 16-31). 

1. Klimatanpassad och levande utomhusmiljö (Gällivare 
kommun, 2014: 16-20)
Social hållbarhet med betoning på klimatanpassad och levande 
utomhusmiljö kan enligt den fördjupade översiktsplanen utläsas 
som: 

En möjlighet för människor att vistas och röra sig mellan offent-
liga platser året om. Hur människor brukar rummen är enligt 
FÖP:en förknippade till dess kvalité och attraktivitet, det vill säga 
hur ”place” och ”space” hänger samman. Brukandet av rum delas 
in i tre kategorier – Nödvändiga, Frivilliga och Sociala aktiviteter 
(Gällivare kommun, 2014: 16). Nödvändiga aktiviteter är sådana 
som att gå till skola och arbete, handla, etc. Frivilliga aktiviteter är 
sysslor vi väljer att göra enskilt, till exempel motionera eller sitta 
och titta på människor. Sociala aktiviteter är sysslor vi frivilligt 
väljer att göra tillsammans, till exempel fika, sitta ute och prata, 
spontanidrott, etc. Här är det viktigt att det går att välja mellan 
att delta aktivt eller passivt. En kvartersstruktur med varierande 
storlek och variation på mötesplatser och stråk av olika funktio-
ner förespråkas. 

De identitetsskapande målen framgår också delvis under denna 
punkt: ”Dundret är en stark symbol för Gällivare tätort och för 
hela kommunen. Fjället ska vara en utgångspunkt vid planering 
och byggande, både visuellt och mentalt.” (Gällivare kommun, 
2014: 17). Framförallt betoningen på det mentala tyder på att 
Dundret spelar stor roll för det sociala identitetsskapandet och 
den ”inifrån”-och ”utifrånbild” vi får av platsen. Dundret framstår 
som en identitetsskapande symbol som skapar samhörighet i 
orten.

Även semi-offentliga ytor kopplas samman med social hållbar-
het: ”Vid planering och byggande bör kommunen sträva efter att 
skapa halvoffentliga ytor som bidrar till att människor kan uppe-
hålla sig i det offentliga rummet på ett mer otvunget sätt. ”(Gälli-
vare kommun, 2014: 17).

Att på detta sätt se semi-offentliga rum som ytor som främjar so-
cial hållbarhet kan vara besvärligt då de ur en jämställdhetssyn-
punkt kan utesluta eller avskräcka samhällsgrupper. Samtidigt 
som de bidrar till socialt liv så kopplas de också ofta samman 
med platser som är förknippade med konsumtion, så som galleri-
or och caféer. Något konsumtionsperspektiv på jämställdhet lyfts 
dock inte. Jämställdhet förknippas istället med funktionsbland-
ning: 

”I alla delar av planområdet bör det, förutom bostäder och ar-
betsplatser, finnas en blandning av skolor, vårdcentral, butiker, 
restauranger, idrottsanläggningar med mera. Blandade funktio-
ner som har olika målgrupper gör att gamla, unga, kvinnor, män, 
personer med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund möts 
på ett naturligt sätt och suddar ut gränsen mellan vi och dem.” 
(Gällivare kommun, 2014: 18).

1. Vilka sociala hållbarhetsmål och strategier definieras i de 
strategiska dokumenten för den fysiska planeringen?



Förutom jämställdhet lyfts trygghet som en central punkt för soci-
al hållbarhet. Trygghet definieras som: ”Bebyggelsen inom plan-
området ska gestaltas med öppna fasader mot gatan som möj-
liggör för människor att både se och synas. Ny bebyggelse ska 
bidra till trygghet genom fönster och entréer mot gatan.” (Gälliva-
re kommun, 2014: 18). Även här är känslan av att bli sedd den 
viktiga. Belysning som vanligtvis är en central punkt för trygghet 
nämns däremot inte, trots de långa vintermånaderna. 

Ovanstående punkter är alla relativt vanliga definitioner av social 
hållbarhet av de dokument som analyserats. Vad som däremot 
sticker ut är punkterna ”Kreativ snöhantering” och ”Konst i det 
offentliga rummet.” (Gällivare kommun, 2014: 19). Medveten 
snöhantering bedöms i dokumentet att kunna bidra till skapandet 
av nya, attraktiva mötesplatser och stråk vintertid. Konst bedöms 
vara med att förstärka identiteten av offentliga rum, och bidra till 
att ett åsiktsutbyte uppstår mellan människor från olika samhälls-
grupper. 

2. Hållbara transporter (Gällivare kommun, 2014: 21-23)
Den sociala hållbarheten kring transporter handlar till stor del om 
jämställdhet och att minska barriäreffekterna i samhället, vilket 
i förlängningen ska bidra till ett attraktivare samhälle. ”En tydlig 
prioriteringsordning gör det lättare för invånarna att använda det 
bästa alternativet för transport för olika situationer samt skapar 
förutsättningar för minskad miljöpåverkan och ett attraktivare 
samhälle (Gällivare kommun, 2014: 21)”. Prioriteringsordningen 
definieras som: ”I första hand ska framkomligheten för trafikanter 
som promenerar, cyklar och använder spark, skidor, skoter eller 
kollektiva färdmedel prioriteras.” (Gällivare kommun, 2014: 21)

Genom att prioritera mjuka trafikanter och kollektiva färdmedel 
gynnas framförallt de som inte har tillgång till bil, vilket i förläng-
ningen skapar ett mer jämställt samhälle inte bara genom färre 
fysiska barriärer. (Gällivare kommun, 2014: 23) Om fler nyttjar 
de prioriterade trafikslagen ökar också möjligheten för en social 
interaktion, något som inte är möjligt med biltrafik. Det går dock 
att ifrågasätta hur skoter leder till ökad jämställdhet då investe-
ringskostnaderna för att ta del av skoterkulturen är väldigt höga. 
Däremot är skotern snarare en del i den identitetsskapande mil-
jön som bland annat kan locka till sig turism. Även färdmedel 
som skidor och spark kan räknas som identitetsskapande. 

3. Hållbara livsmiljöer (Gällivare kommun, 2014: 24-26)
Den sociala hållbarhetsfaktorn under denna punkt handlar främst 
om att tillgängliggöra för rekreation, motion och kultur. I nära 
anslutning till bostäder och arbetsplatser ska områden så som 
bland annat gångstråk, skidspår, isbana, skatepark, fotbollsplan, 
ridstigar, bibliotek, teater, bio finnas. 

Kultur ges en central roll vid sidan av idrott. ”På samma sätt som 
det finns anläggningar och lokaler för idrott måste det finnas lo-
kaler och arenor för teater, måleri, musik med mera. Små och 
stora lokaler som är flexibla skapar möjligheter för de som vill 
producera och konsumera kultur.” (Gällivare kommun, 2014: 25) 

Konst ska därmed inte bara göras till en del av det offentliga rum-
met, utan det ska finnas lokaler och anläggningar öppna för de 

som vill producera olika former av konst och kultur. Framförallt 
är det dock kombinationen och blandningen mellan de olika for-
merna för rekreation som är den väsentliga ur ett folkhälso-och 
jämställdhetsperspektiv: ”Satsningar på och ökad tillgänglighet 
till idrott, kultur och rekreation bidrar till ett ökat välbefinnande 
och därmed ökad folkhälsa. En balans mellan motion, idrott och 
rekreation samt kulturella aktiviteter ger både unga tjejer och kil-
lar, kvinnor och män samma möjlighet till en meningsfull fritid, 
vilket ger ökad jämställdhet.” (Gällivare kommun, 2014: 26)

4. Hållbar exploatering (Gällivare kommun, 2014: 27-31)
Under punkten hållbar exploatering identifieras att fler bostäder 
och arbetsplatser leder fram till en mer livfull utemiljö. Detta ska 
främst skapas genom förtätning. En mångfald i boende-och upp-
låtelseformer är viktig för att inte skapa segregerade bostadsom-
råde: ”En snabb utbyggnad av stora mängder bostäder kan leda 
till att många människor i samma ålder, i samma livssituation och 
med liknande ekonomiska förutsättningar bosätter sig på sam-
ma plats vilket kan skapa en segregation i samhället.” (Gällivare 
kommun, 2014: 31). Om detta uppfylls skapas förutsättningar för 
en mer differentierad arbetsmarknad och näringsliv, vilket gynnar 
jämställdheten och attraktiviteten. ”Genom att blanda boende 
och verksamheter skapas ett mer intensivt stadsliv, vilket i sin tur 
bidrar till attraktiva och hållbara boenden” (Gällivare kommun, 
2014: 31). 

Vidare konkretiseras målet med Gällivares identitet ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv ytterligare under denna punkt. Gällivare 
ska inte bara förknippas med Dundret och vintersport, även om 
det är en central punkt för hela samhället. På stadsdelsnivå kan 
tre identiteter utläsas som ska utvecklas genom exploatering – 
Det fjällnära boendet, Det centrumnära boendet, Det vattennära 
boendet (Gällivare kommun, 2014: 27). 

Vidare ska dessa integreras med kulturmiljön. ”Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader inom planområdet är identitetsskapande 
och därför är det viktigt att både miljöer och byggnader bibehålls. 
(Gällivare kommun, 2014: 28)”. Här finns en unik situation i och 
med den rådande flytten och avvecklingen ut av Malmbergets 
till följd av gruvans expansion och utveckling. Malmberget är en 
särskilt viktig del i att integrera som en del av Gällivares iden-
titet och historia. Samhällsomvandlingen handlar inte bara om 
att bygga nytt och exploatera, utan även om att bevara och ta 
hänsyn. ”I Malmberget påverkas de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna vid avvecklingen och en del av dessa kommer att 
flyttas till ny plats. När byggnader från Malmberget flyttas ska 
de placeras med hänsyn till varandra och till landskapet så att 
de kulturhistoriska värdena inte går förlorade… En annan viktig 
förutsättning är att samtliga byggnader ska ha en funktion och 
integreras på sin nya plats. (Gällivare kommun, 2014: 28)”. 

Identiteten handlar här om förena gammalt med nytt för att för-
stärka den mentala bilden av områdena och gå från ”space” till 
”place”. Vad som även är intressant är att gruvan som är huvud-
orsaken till den pågående samhällsomvandlingen inte nämns 
som ett identitetsskapande element någonstans i strategierna.
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sAMMANFATTNING AV DE fyra sociala hållbarhetsmålEN :

Att skapa mötesplatser
att skapa arenor för boende, 

verksamheter, rekreation, utbildning och kultur 

att förstärka Gällivares identitet ett tryggt och jämställt samhälle

Bostäder, Verksamheter, rekreation, kultur, idrott, Utbildning

• Mötesplatser som bjuder in till frivilliga och sociala 
aktiviteter, inte bara nödvändiga.
• Mötesplatser som bjuder in till en valfrihet mellan passivt/ 
aktivt deltagande
• Mötesplatser ska anpassas efter det varierande klimatet, 
t.ex. att genom kreativ snöhantering skapa varierande och 
attraktiva mötesplatser och stråk
• Konst i det offentliga rummet bidrar till dess attraktivitet
• Mötesplatser i anslutning till funktionsblandade områden 
med varierande boendeformer skapar ett rikare stadsliv

• Anläggningar för kultur ska ges samma status som 
anläggningar för idrott och motion
• Flexibla lösningar ska skapa arenor för olika ändamål efter 
behov.
• Anläggningar för rekreation, idrott, utbildning, service/ 
handel och kultur ska finnas i anslutning till bostäder. 
• Varierande boendeformer skapar ett rikare stadsliv

• Dundret ges en nyckelroll i identitetsskapandet för hela 
samhället
• Malmbergets historia ska bevaras genom att flytta kultur-
historiska miljöer till nya platser i Gällivare.
• Prioriteringsordningen av trafikslag bidrar till att stärka 
Gällivares identitet genom att prioritera vinterfärdmedel 
som skidor, skoter och spark
• Tre identiteter på stadsdelsnivå – Det fjällnära boendet, 
Det vattennära boendet, Det centrumnära boendet.
• Konst och kreativ snöhantering ska förstärka identiteten 
av enskilda offentliga rum

• Genom att satsa på gång, cykel, skidor, skoter, spark och 
kollektivtrafik ska jämställdheten främjas. Skoterns bidrag 
till jämställdhet kan ifrågasättas, snarare 
identitetsskapande. 
• Fler människor i rörelse ska leda till ökad trygghet, framfö-
rallt genom att människor väljer andra färdmedel än bilen.
• Öppna fasader mot gatan ger en ökad trygghet.
• Funktionsblandning av verksamheter och bostäder ökar 
jämställdheten.
• Balans mellan idrott och kultur ger ökad jämställdhet.

Framförallt är det svårt att urskilja skillnaderna mellan punkt ett och två, Att skapa mötesplatser och Att skapa arenor för boende, 
verksamheter, rekreation, utbildning och kultur. Arenor och mötesplatser uppfattas ofta som samma sak. Det kan också uppfattas 
som en avsaknad av ett separat fokus på stråk och sammanlänkning då dessa frågor i nuläget är svåra att identifiera och kategori-
sera in under något av de sociala hållbarhetsmålen. Punkt ett och två behandlar främst den fysiska miljön, det vill säga begreppet 
space, medan punkt tre och fyra istället fokuserar tydligare på place. 
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Den sociala konsekvensbeskrivningen finns integrerad i behovs-
bedömningen tillsammans med en MKB. ”Bedömning av soci-
al hållbarhet i behovsbedömning är inget krav för samråd med 
länsstyrelsen. Detta ska ändå bedömas och följas upp vid alla 
planer och program i Gällivare.” (Gällivare kommun, 2014e: 1) 

Underlagsmaterialet identifierar sex huvudfrågor – Förenklad 
stad, Närhet mellan funktioner, Ökad integration, Möten mellan 
människor, Trygghet och social kontroll och Rum för alla (Ram-
böll 2014: 11). Dessa konkretiseras i den checklista som kom-
munen använder i sina behovsbedömningar för sociala konse-
kvenser. Checklistan finns presenterad på sidan intill (Gällivare 
kommun 2014e: 8-9: Ramböll 2014: 23-25)

Checklistan är genomgående och lyfter många viktiga sociala 
konsekvenser som kan relateras till Gällivare kommuns sociala 
hållbarhetsmål. Framförallt lyfts mötesplatser, stråk och trygg-
hetsaspekterna. Det är även positivt att demokratifrågorna lyfts 
till sist för påminna planerare och politiker om att checklistan är 
en del av en större process. Frågorna i checklistan är främst fo-
kuserade på space – de fysiska strukturerna. Place – de men-
tala miljöerna i den fysiska miljön behandlas tydligast genom 
trygghetsfrågan men är i övrigt svåra att finna. Checklistan lyfter 
också enbart sociala faktorer på en lokal skala. Något större hel-
hetsperspektiv på staden eller regionen ges inte. I förhållande till 
den fördjupade översiktsplanen saknas fyra punkter som anses 
viktiga – jämställdhet, identitet, kollektivtrafik och social klimat-
anpassning. 

1. Jämställdhet: Jämställdhetsaspekten lyfts via genusfrågan 
– kvinnor och män, men utifrån Gällivares strategier kan den 
anses vara bredare än så och framförallt handla om funktions-
blandning och jämställdhet mellan trafikslag samt funktioner 
som idrott och kultur. Genusfrågan som här är i fokus behandlas 
däremot inte i de fördjupade översiktsplanen. En förtydligan av 
jämställdhetspunkten är därför nödvändigt. 
 
2. Identitet: Identitet framgår både i visioner och strategier som 
en nyckel för den sociala hållbarheten. I checklistan behandlas 
däremot inte identitet vid någon punkt. För att anpassa check-
listan efter de strategiska dokumenten borde identiteten ges en 
egen punkt med frågor kring hur identiteten påverkas på både 
stadsdelsnivå och ur ett helhetsperspektiv. Framförallt skulle 
identitet lyfta ytterligare ett kompletterande perspektiv på place i 
förhållande till trygghet, sammanhållning och jämställdhet. Både 
”inifrånbilden”, det vill säga invånarnas egen bild av området, 
och ”utifrånbilden”, övriga stadens bild av området, bör lyftas.

Konst som anses vara ett viktigt identitetsskapande element i 
den offentliga miljön borde också ges uppmärksamhet. 

3. Kollektivtrafik: Kollektivtrafiken behandlas ej i checklistan. 
Fokus ligger enbart på gång-och cykel. Detta ger enbart ett 
närhetsperspektiv. För att stadsdelar ska fungera socialt krävs 
även en räckvidd till övriga delar av staden. Ur ett jämställdhets-
perspektiv är även kollektivtrafiken en viktig punkt. Räckvidden 

2. Vilka sociala konsekvenser hanteras i Gällivares SKB-
checklista och hur förhåller de sig till de sociala målen?
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för framförallt cykel och kollektivtrafik som är trafikslagen som 
är aktuella vid längre resor vid sidan av gång-och biltrafik bör 
uppmärksammas.

4. Social klimatanpassning: Klimatanpassning för att upprätt-
hålla möjligheter för mötesplatser och samhörighet både sommar 
och vinter är något det strategiska dokumentet tydligt framhåller. 
I checklistan behandlas dock enbart ”mikroklimatet”. Här borde 
även en punkt om offentliga platsers flexibilitet och användning 
mellan sommar/vinter lyftas. I prioriteringsordningen för trafik 
ges vinterfärdmedel som spark, skidor och skoter också högsta 
prioritet. En punkt som behandlar förhållandet mellan stråk vin-
ter/sommartid kan också anses aktuell, då stråken för skidor och 
skoter kan variera från cykel och gång. Eftersom Gällivares ska 
förknippas med vintersport och det arktiska klimatet hänger den-
na punkt väldigt mycket samman med identiteten. För att lyckas 
lyfta Gällivare som en vinterort krävs det särskild omsorg i utar-
betandet av platser som fungerar året om. Detta borde framgå  
tydligare i checklistan.

Under Del 4, Resultat, slutsatser & diskussion kommer en re-
viderad version av Gällivares SKB-checklista att presenteras. I 
den reviderade versionen kommer slutsatser från denna analys 
även vägas samman med slutsatser från forsknings-och områ-
desöversikten. Detta ligger sedermera till grund för den revide-
rade checklistan.
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1. Bidrar planen till att rörelse med gång- och cykel i staden 
förenklas?
- Sammanlänkande stråk
- Minskad barriärverkan
- Utveckla målpunkter
- Orienterbarhet
- Områden
- Landmärken
- Starka strukturer

2. Bidrar planen till en ökad närhet mellan funktioner?
- Funktionsblandning
- Förtätning 
- Flexibel bebyggelse

3. Bidrar planen till att en ökad variation skapas?
- Bebyggelsetyper
- Upplåtelseformer
- Arkitektoniska uttryck

4. Möjliggör planen för möten mellan människor/ökad rörelse på 
de offentliga platserna?
 - Avstånd och storlek på rummen
 - Nivåskillnader
 - Enhetsindelning av funktioner mot gata
 - Öppna eller slutna fasader
 - Multifunktionalitet

5. Påverkar planen mikroklimatet på de offentliga platserna 
negativt?

6. Bidrar planen till att tydliggöra offentliga platser?
-Bortglömda eller underhanterade offentliga platser
-Offentliga platser som hanterats för mycket

7. Bidrar planen till en ökad trygghet i området?
- Fönster mot gatan
- Entréer mot gatan
- Tydliga gränser mellan offentliga och privata platser
- Variation av aktiviteter under dygnet

8. Påverkar planen möjligheter för barn och ungdomar att vistas 
på platsen?
- Lättillgängliga miljöer
- Trygga miljöer
- Plats för spontan lek

9. Finns platser som kan bedömas som könsindelade och hur 
hanteras detta? Kvinnor och män

10 Har dialog med berörda parter genomförts i god tid 
innan den planerade förändringen?

11. Har dialogen genomförts på ett sätt att hänsyn tagits för olika 
gruppers skilda behov?

Gällivares Nuvarande SKB-checklista för behovsbedömning
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03.2 Platsanalys

För att kunna testa designprinciperna som utvecklas utifrån 
SKB-checklistan har ett planförslag tagits fram. Planförslagets 
lokalisering kommer här analyseras utifrån den Lynchanalys som 
finns beskriven i metoddelen. Först kommer en kortare genrell 
presentation av området att göras, för att därefter gå mer detal-
jerat in på Lynchanalysens fem faktorer - Stråk, Gränser, Knut-
punkter, Områden och Landmärken. Reslutatet av Lynchanaly-
sen sammanfattas i en SWOT-analys. 

Planområdet är cirka 22 hektar stort med Vassaraälven som 
rinner mitt genom planområdet inräknad. Vassaraälven är det 
identitetsskapande elementet i området och är det vattendrag 
som ligger närmast centrum, stråket är därför idag ett populärt 
rekreationsområde. I den fördjupade översiktsplanen identifieras 
området som ”det vattennära boendet”. Men med enbart 10 mi-
nuters gångpromenad till centrum, och knappt 10 minuters bilväg 
upp till Dundret så är både kontakten med centrum och Dundret 
närvarande. Vad som gör planområdet unikt är därmed inte bara 
Vassaraälven utan kombinationen av de tre identiteterna, vatten-
nära, centrumnära och fjällnära. Tidigare inhystes området av en 
gammal bensinmack som med sitt strategiska läge som en entré 
mot Gällivare och centrum via Inlandsvägen (E45) och dess när-
het till Gällivare Camping. Idag är bensinstationen nedlagd och 
syftet är nu att ta tillvara på platsens kvalitéer och vidareutveckla 
området. Idag används området först och främst som ett rekre-
ationsområde med en strandpromenad som sträcker sig längs 
med älven, vintertid är området en del av ”Kommunrundan”, 
kommunens längsta sammanhängande skidspår. Gällivares uni-
ka klimat är därmed ständigt närvarande på platsen. 

Naturen i området, framförallt den norra sidan av älven, består 
av öppen mark och gräsytor. I söder är terrängen mer kuperad av 
sankmark och skog. Området omges av villamattor, i synnerhet 
mot norr. Främst tvåvåningsvillor från 50-80-tal med sadeltak. 
Gällivare är till gatustrukturen uppbyggt som en rutnätsstad. 
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Vassaraälven

Riksväg E45 (Inlandsvägen)
/ Parkvägen mot Centrum,
Malmberget, Kiruna

Riksväg E45 (Inlandsvägen)
mot Dundret, Jokkmokk

Malmbanan/ Inlandsbanan
mot Luleå/ Östersund

Malmbanan mot 
Kiruna, Narvik

Vassaraälven

GC-väg/ skidspår mot 
Dundret

Strandpromenad/ stråk mot 
Andra Sidan & tågstation
Skidspår (Kommunrundan)  

Stråk mot Centrum (Svag koppling) 

Promenadstråk mot 
Hembygdsområdet, 
Campingplats & idrottsplats
Skidspår (Kommunrundan) 
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Området omges av två större stråk - riksväg 
E45, även kallad Inlandsvägen, och järnvä-
gen. Inlandsvägen sträcker sig söderut mot 
Jokkmokk och vidare söderut. Den omfattas 
därför av tung trafik och farligt gods vilket 
innebär att ny bebyggelse bör placeras 
minst 70m från vägen. För området är E45 
den huvudsakliga fysiska barriären och bul-
lerkällan vilket vid planering bör tas hänsyn 
till. Samtidigt finns det därför också potential 
för att utveckla planområdet till en välkom-
nande entré in mot Gällivare centrum.

I söder går järnvägen norrut mot Kiruna och 
söderut mot Luleå, framförallt omfattas järn-
vägen av tung trafik i form av malmtåg. Då 
järnvägen ligger i utkanten av området på-
verkas inte planområdet avsevärt av dess 
närvaro. 

Området omfattas idag främst av stråk för 
mjuka trafikanter, dvs. gångtrafikanter, cy-
klister och skidåkare. Detta gör området 
till ett populärt rekreationsstråk, framförallt 
i öst-västlig riktning. Kopplingen i nordlig 
riktning mot Centrum är däremot svag och 
otydlig då den sträcker sig genom bostads-
området som ligger mellan Centrum och 
planområdet. Bostadsområdet har smala 
trottoarer och övergår inte i något tydligt 
promenadstråk, vilket gör att det kan vara 
svårt att hitta från Vassara till Centrum och 
viseversa. Vintertid passerar den populära 
kommunrundan området, det längsta sam-
manhängande längdskidspåret för kommu-
nen. Stråket sträcker sig även vidare upp 
mot Dundret.

Stråk för tung trafik & barriärer

 Promenad, cykel & skidstråk
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 Knutpunkter & Landmärken

 Områden & målpunkter

I området finns två tydliga knutpunkter. En 
i väst, vid tågövergången och bron över 
Vassaraälven, och en i östlig riktning vid 
infarten till området från E45. Ingen av knut-
punkterna är idag några etablerade mötes-
platser, landmärken, eller andra funktioner 
som gör att knutpunkterna kan fungera som 
samlingspunkter. Knutpunkten invid E45 är 
den punkt som har tydligast utvecklingspo-
tential. Här finns gott om yta, och stråket 
delar sig i fyra tydliga riktningar. Norrut mot 
Centrum, väst mot strandpromenaden, öst 
mot camping och hembygdsområde och 
söderut mot Dundret och bostadsområdena 
på andra sidan Vassaraälven. En mötes-
plats hade hjälpt till att sammanlänka dessa 
områden. 

Ringarna är uppdelade i 1 respektive 2km 
för att illustrera täckningen av målpunkter 
och service. Området är välförsörjt av ser-
vice. Inom 10-20 minuters gångavstånd (1-
2km) kan centrumhandel/service, sjukvård, 
förskola, idrottsplats och tågstation nås. 
Dessutom är redan rekreationsområdet tyd-
ligt närvarande. På så sätt är planområdet 
både vattennära, centrumnära och delvis 
även fjällnära. Området omges av många 
målpunkter och invånare, och har därför 
potential för att tydligare koppla samman 
vattenkontakten med Centrum. På grund av 
dessa faktorer kan en utveckling av områ-
det skapa en ännu bättre närhet till attrak-
tiva mötesplatser och funktioner för redan 
befintliga invånare, och ha potential för att 
skapa ett välbesökt område.
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Lynchanalysen har låtits sammanfattas i en SWOT-analys. Det 
vill säga en kort sammanfattning av platsens styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Platsens stryka och tillika möjlighet är fram-
förallt dess läge. Läget intill Vassaraälven och närheten till cen-
trum ger platsen potential att bilda en attraktiv och spännande 
entré in mot Gällivare. Möjligheterna att knyta samman vatten-
kontakten med centrum, samtidigt som det även innebär en tyd-
ligare koppling mot Dundret, Hembygdsområdet och Campingen 
gör att platsen kan bli en välbesökt mötesplats. Idag är planom-
rådet framförallt ett stråk utan några mötesplatser eller övriga 
funktioner, vilket gör att platsen kan kännas odefinierad och tom. 
Det finns relativt stora, öppna ytor där det finns möjlighet för att 
tillgängliggöra platsen för fler människor. Det finns även möjlig-
het för att koppla samman allmännyttig service och tjänster som 
gör att platsen blir en målpunkt och inte bara ett stråk. 
 
Kommunen vill gärna placera ett ålderdomshem i området. Ur ett 
socialt perspektiv vill jag genom planförslaget utreda möjligheten 
för att kombinera detta med fler funktioner. Det vill säga tillgäng-
liggöra platsen och skapa möjligheter för att stärka Gällivares 
jämställdhet och identitet som helhet, något som poängteras i 
den fördjupade översiktsplanen. 

Sammanfattning av Lynchanalys

• Centrumnära
• Stort utbud av befintlig 
service och tjänster
• Populärt rekreationsområde
• Vattennära
• Öppenhet, rekreationsstråket är 
inte exkluderade i sin utformning 
• Stort befolkningsunderlag i 
området

• Ingen tydligt definierad 
mötesplats eller användning.
• Barriärer, främst mot E45
• Ingen målpunkt
• Svag koppling till Centrum
• Otydlig entré till Gällivare
• Ingen busshållplats i 
närområdet.

• Skapa en tydlig entré in mot 
Gällivare Centrum
• Koppla samman Camping och 
hembygdsområdet med Centrum
• Stärka vattenkontakten
• Skapa en attraktiv mötesplats  
och knutpunkt
• Skapa ett funktionsblandat 
område för en bred målgrupp
• Förstärka stråket i nord-sylig 
riktning för gång-och 
cykeltrafikanter. 
• Förstärka rekreationsstråket 
både sommar och vintertid
• Förstärka områdets identitet
• Ny busslinjedragning
• Skapa en större variation i 
bostäder och upplåtelseformer 

• Området privatiseras och blir 
exkluderande
• Rekreationsstråket blir sekudärt 
pga. nya funkitoner och påverkas 
negativt
• Villaområdet i norr förlorar 
utblicken mot vattnet
• Buller och översvämningsrisk 
påverkar framtida exploatering
• Området förlorar sin befintliga 
identitet

Fallstudie \ 40



Del 3 \\ 03

För att skapa mig en uppfattning om människors åsikter kring det 
sociala klimatet i Gällivare har arbetet använt sig av ett kvanti-
tativt intervjumaterial framtaget av Mats Jakobsson och Euge-
nia Segerstedt på Luleå tekniska universitet. Då jag själv inte 
haft tid att själv göra några sådana undersökningar har detta 
gett möjlighet att skapa en vetenskaplig grund för att ta fram en 
fiktiv målgrupp. Projektet som heter ”Attract” syftar till att under-
söka människors åsikter kring det sociala klimatet i Malmfälten 
i samband med samhällsomvandlingen (Jakobsson, Segerstedt, 
2015) 

I materialet som bestått av både svarsenkäter och intervjuer går 
det att utläsa ett antal viktiga brister/utvecklingsmöjligheter i Gäl-
livares sociala klimat. Dessa brister har kategoriserats in under 
Gällivare kommuns egna sociala hållbarhetsmål som presente-
rats ovan: 

1. Att skapa mötesplatser
Det finns en gemensam efterfrågan på fler mötesplatser hos 
kommunens invånare. Enligt undersökningen anser 63,4% att 
gator, vägar och underhåll måste genomgå en förbättring. Detta 
är ganska precis samma procentsats, 63,9%, som också säger 
sig motionera ofta. Hit hör en efterfrågan på att mötesplatser 
som grönytor ska skötas bättre. Bristen på mötesplatser är också 
synlig i punkt två, där framförallt arenor för kulturella aktiviteter 
och centrums utformning är anses bristfälliga. Närheten och öp-
penheten betraktas som positiva egenskaper i samhället, men 
det finns ett behov av att utveckla ett större utbud av varierande 
mötesplatser så att fler kan ta del av det sociala livet (Jakobsson, 
Segerstedt, 2015: 24; 31; 39). 

2. Att skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation, 
utbildning och kultur
Det saknas arenor som möjliggör för ungdomar att etablera ett 
självständigt liv i kommunen. Omrking 50% av föräldrar med 
barn i 20-års åldern anser situationen vara mycket problema-
tisk. Det finns även ett stort missnöje kring utbudet av arenor 
för kultur i kommunen, framförallt uttrycks detta från den yngre 
generationen (Jakobsson, Segerstedt, 2015: 27; 32). 

Enligt undersökningen anser 88,3 % att tillgången på bostäder 
är otillfredsställande. Här efterfrågas även billigare nyproduktion, 
även för ”de som inte arbetar i gruvan”. Det är framförallt svårt för 
yngre, äldre och personer med begränsade ekonomiska resur-
ser att komma in på bostadsmarknaden. Detta återspeglas ock-
så i att det finns ett större missnöje med boendesituationen vid 
människor bostatta i hyresrätter än i villaområden (Jakobsson, 
Segerstedt, 2015: 27; 36-39). Det finns därmed ett stort behov 
av alternativa boendeformer till villor. 

Idag råder det en stor veckopendling till orten. Omkring 1100 per-
soner pendlar in till Gällivare varje vecka (SCB, 2013), vilket är 
en stor grupp med potentiella framtida invånare. Pendlingen kan 
delvis bero på bristen av bostäder, alternativa boendeformer och 
ett bristande utbud av service.

Enligt enkäten är 90% missnöjda med centrums utformning och 
79% är missnöjda med utbudet av butiker, aktiviteter och service. 
Även äldreomsorgen är ett orosmoln där 30,2% anser att den 
måste genomgå en förbättring (Jakobsson, Segerstedt, 2015: 
37; 39). 

3. Att förstärka Gällivares identitet
Identiteten kretsar mycket kring gruvan. ”Gruvarbetarmentalite-
ten” förknippas generellt med något negativt och föråldrat, med 
ett mansdominerat och ojämnställt samhälle som skrämmer bort 
yngre kvinnor med utbildningsambitioner från orten. Denna bild 
tycks enligt undersökningen vara på väg att förändras och omfor-
mas till en modern mer öppen bild av samhället. Det finns därför 
ett stort behov av att i samhällsomvandlingen ta tillvara på identi-
tetsförändringen (Jakobsson, Segerstedt, 2015: 17-22).

Detta blir extra tydligt vid studier av Gällivares FÖP där gruvan 
inte nämns som ett identitetsskapande element en enda gång i 
de sociala hållbarhetsstrategierna. Vad som ytterligare stärker 
påståendet är att en stor övervägande majoritet av de som är po-
sitiva till samhällsomvandlingen är från den yngre generationen. 
71% i åldern 22-39 repsektive 47% i åldersgruppen 65+ ser sam-
hällsomvandlingen som något positivt, vilket kan vara ytterligare 
ett tecken på en identitetsförändring i Gällivare.

4. Ett tryggt och jämställt samhälle
Kommunen är en trygg och bra miljö för barn att växa upp i. Öp-
penheten och att ”alla känner alla” lyfts fram som positiva egen-
skaper. Män anser generellt att samhället är mer öppet och jäm-
ställt än kvinnor. En intressant förändring är dock att fler yngre 
än äldre kvinnor anser att samhället är jämställt, vilket kan hänga 
samman med den rådande identitetsförändringen. Att fler kvin-
nor har börjat att arbeta i gruvan kan också vara en bidragande 
orsak. Att skapa fler mötesplatser och ett större utbud av kultu-
rella aktiviteter kan bidra till att stärka öppenheten i kommunen 
och få fler ungdomar att stanna kvar eller återvända efter studier 
(Jakobsson, Segerstedt, 2015: 17-19).

På nästkommande sida kommer en fiktiv målgrupp att presen-
teras utifrån det studerade materialet. Den fiktiva målgruppen är 
ska representera grupper i samhället som missgynnas av eller 
känner sig missnöjda med det nuvarande sociala klimatet i Gälli-
vare. Denna målgrupp ska tas särskild hänsyn till i utformningen 
av planförslaget. 

03.3 fiktiv målgrupp
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Missnöjda med utformningen
av centrum

Anser bostadsbristen
vara problematisk

(framförallt hyresrätter)

Missnöjda med utbudet av 
service, handel och aktiviteter

(framförallt kulturella aktiviteter) 

Motionerar ofta Missnöjd över hur gator,
vägar och mötesplatser

underhålls

Veckopendlar till Gällivare

Av föräldrarna med barn i
20-års åldern anser att

ungdomar har stora problem att
etablera självständiga liv

Är oroade över framtiden
för äldreomsorgen

ENsamstående föräldern

Veckopendlaren

Motionären

Kulturentusiasterna Föreningen

Det offentliga vardagsrummet

Senioren

20-åringen

Jag önskar det fanns ett 
flexibelt, tryggt & barnvänligt 

boende till ett skäligt pris som ett 
alternativ till villaområdena.

Jag önskar det fanns en mindre 
hyresrätt centralt, med närhet till 

mötesplatser, service, handel 
och tågstation. 

Jag vill inte att kommunen 
förstör våra fina motionsspår och 

rekreationsstråk. 

Vi önskar det fanns fler lokaler 
och mötesplatser för oss som 

sysslar med kultur och 
skapanade.

Vår förening saknar en öppen 
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använda till våra möten och 
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Vi önskar fler öppna 
mötesplatser i det offentliga 

rummet vart vi kan umgås och 
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oroa mig för framtiden och visste 
att det finns attraktiva boenden 
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Jag önskar det fanns hyresrätter 
så jag hade haft råd att flytta 

hemifrån och ha min första egna 
inflyttningsfest.

Sammanfattning av målgruppen
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”The architecture was award winning - but the lifestyle? 
There’s more going on at local cemeteries.”

Tyska Der spiegel, år 1960 om projektet City Nord i Hamburg 
(Spiegel special nr.4, 2008)
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I detta kapitel presenteras inledningsvis resultatet av mina ana-
lyser genom en revidering av Gällivares SKB-checklista. Däref-
ter kommer designprinciperna som bygger på den reviderade 
checklistan att presenteras, för att slutligen utmynna i ett planför-
slag. Avslutningsvis kommer en diskussion och ett antal slutsat-
ser dras för att besvara arbetets frågeställning.

Den reviderade SKB-checklistan bygger på fallstudiens analys av 
Gällivares strategiska dokument och teorin från forsknings-och 
områdesöversikten. Här presenteras de ändringar som gjorts, 
för att på nästkommande sida presentera den reviderade check-
listan i sin helhet. De förändringar och tillägg som är gjorda i 
checklistan är markerade i fet stil. 

De punkter som lagts till behandlar klimatanpassning, identi-
tet och jämställdhetsaspekterna som identifieras i den fördju-
pade översiktsplanen. Detta gör checklistan till ett tydligare 
komplement till kommunens strategiska dokument. Framförallt 
ger dessa förändringar ett större fokus på place, den mentala 
bilden av platsen, och inte enbart de fysiska strukturerna. Det 
som är unikt utifrån Gällivares perspektiv är deras stora fokus 
på klimatanpassning till följd av det arktiska klimatet. Detta gör 
att offentliga miljöer som stråk och mötesplatser måste vara an-
passningsbara. Under midvintermånaderna när det är som kall-
last och mörkast krävs det helt andra mötesplatser och stråk än 
när midnattssolen lyser dygnet runt. Att skapa mötesplatser som 
är öppna och fria för alla att använda även vintertid är en stor 
utmaning. Detta kan bidra till att segregationen ökar under vin-
tertid. Samtidigt är klimatet också något som är starkt förknippat 
med stadens identitet och bör tas tillvara på. 

Från forsknings-och områdesöversikten hämtas en antal kom-
pletterande punkter. Trygghet, närhet, räckvidd, identitet, mötes-
platser, och det sociologiska och demografiska perspektivet på 
social hållbarhet ges en tydligare roll i checklistan. Genom att 
lägga till dessa punkter skapas ett bredare diskussionsunderlag 
för bedömningen av sociala konsekvenser som annars riskerar 
att glömmas bort. Även om checklistan blir väldigt övergripande 
och omfattande, är det bättre att ha med för många punkter, än 
för få. Det viktiga är inte att alla kan bedömas, utan att skapa 
ett underlag för en bred diskussion och tankeverksamhet kring 
sociala konsekvenser. 

Den reviderade checklistan har utökats från 11 till 16 punkter. 
Utöver detta har även några tillägg på de befintliga punkterna 
tillkommit. De nya tilläggen och punkterna är följande:

1. Bidrar planen till att rörelse med gång, cykel, skidor och 
spark i staden förenklas?
Ett bredare perspektiv på rörelse ges genom att lyfta även cykel, 
skidor och spark som alla har högsta prioritet i kommuens strate-
giska dokument. Även skotern har högsta prioritet, men på grund 
av dess dyra kostnad och exkluderande effekt så bör skotern 
snarare behandlas som ett identitetsskapande element. 

04.1 Revidering av Gällivares SKB-checklista
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2. Bidrar planen till en bättre räckvidd för cykel och kollek-
tivtrafik? 
Tidigare lyftes bara närhetsperspekivet genom gångstråk, ett ut-
vidgat fokus på räckvidden till övriga delar av staden ges genom 
att cykel-och kollektivtrafiken görs till en egen punkt. Detta beror 
på att service, arbeten och tjänster aldrig helt kan täckas inom 
attraktivt gångavstånd, utan ställer krav på räckvidd ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv. 

7. Bidrar planen till att skapa klimatanpassade offentliga 
stråk och miljöer? 
Klimatanpassning är en av de unika punkterna för Gällivare kom-
mun. Därför ges den en egen punkt för att planerare, aktörer och 
allmänheten ska kunna diskutera hur platsen används sommar 
respektive vintertid, samt om det finns mötesplatser och stråk 
som är tillgängliga året om.

11. Påverkar planen platsen, stadsdelens eller stadens 
identitet?
Identitet är särskilt viktigt ur ett socialt perspektiv. Identitet är 
förknippat med den mentala bilden av platsen och påverkas lav 
kulturella normer och värderingar, inte enbart den fysiska miljön. 
Därför är denna punkt särskilt svårt att analysera, men därför 
också extra viktigt att lyfta då den annars lätt bortses ifrån. Hur 
ser invånarna i planområdet på platsen idag, vilken bild har sta-
dens övriga invånare av platsen och hur kommer den påverkas? 

12. Bidrar planen till en ökad jämställdhet?
Tidigare lyftes enbart genusfrågan. Det krävs därför ett större 
perspektiv på jämställdhet i checklistan. Jämställdhet handlar 
inte bara om stereotyper av kvinnor och män, utan om aktivite-
ter, tillgänglighet och funktionsblandning. Funktioner delas upp 
i idrott och kultur, en jämställdhet mellan funktioner inom dessa 
kategorier är att föredra för att uppfylla kommunens mål. 

13. Påverkar planen de demografiska och sociologiska 
förhållandena på platsen?
Demografiska och sociologiska förhållanden handlar om vilken 
målgrupp platsen riktas till. Finns det någon målgrupp som riske-
rar att exkluderas, finns det krav på en viss ekonomi för att kunna 
ta del av platsen samt hur förhåller sig detta till tidigare struktur?  

14. Påverkas planområdets förhållande till övriga delar utav 
staden/regionen? 
Slutligen har även den större skalan, stad och region, getts en 
egen punkt. Syftet är att skapa ett bättre helhetspesktiv och 
framkalla en diskussion som rör planområdets förhållande till öv-
riga staden, och inte enbart planområdet i sig. Vad tillför planen 
till staden som helhet, och vilken status kommer den ges?

Tillägg på befintliga punkter: 
Utöver dessa nya punkter har ett antal tillägg till de befintliga 
punkterna gjorts. Tilläggen behandlar och fördjupar främst per-
spektivet på trygghetaspekter, mötesplatser, tydliggörandet av 
offentliga platser, men även perspektivet på barn-och ungdomar 
och närhet. Genom dessa tillägg anser jag att checklistans legiti-
mitet som diskussions-och bedömningsverktyg ökar.



1. Bidrar planen till att rörelse med gång, cykel, skidor och 
spark i staden förenklas?
- Sammanlänkande stråk
- Minskad barriärverkan
- Utveckla målpunkter
- Orienterbarhet
- Områden
- Landmärken
- Starka strukturer

2. Bidrar planen till en bättre räckvidd för cykel och kollek-
tivtrafik? 
- Nya busshållplatser (busshållplatser inom 10 minuter från 
bostadsområden)
- Ny linjedragning
- Påverkan på hela busslinjesystemet (tid, resenärsunderlag)
- Närhet till bytespunkter mellan färdmedel
- Potential för minskat bilberoende
- Utveckling av cykelstråk

3. Bidrar planen till en ökad närhet mellan funktioner?
- Funktionsblandning (samhälleliga respektive komersiella)
- Förtätning 
- Flexibel bebyggelse
- Funktioner inom gångavstånd på 10 minuter

4. Bidrar planen till att en ökad variation skapas?
- Bebyggelsetyper
- Upplåtelseformer 
- Arkitektoniska uttryck

5. Möjliggör planen för möten mellan människor/ökad rörelse på 
de offentliga platserna?
 - Avstånd och storlek på rummen
 - Tillgänglighet för funktionshindrade (t.ex nivåskillnader)
 - Enhetsindelning av funktioner mot gata
 - Öppna eller slutna fasader
 - Multifunktionalitet
- Gemensamhetslokaler
- Valfrihet mellan passivt eller aktivt deltagande

6. Påverkar planen mikroklimatet på de offentliga platserna 
negativt?

7. Bidrar planen till att skapa klimatanpassade offentliga 
stråk och miljöer? 
- Offentliga miljöer och mötesplatser sommar respektive vintertid
- Flexibla och anpassningsbara mötesplatser året om
- Mötesplatser inomhus/utomhus
- Stråk för gång-och cykel i förhållande till skidor, spark och skoter
- Plats för snöhantering i offentliga miljöer

8. Bidrar planen till att tydliggöra offentliga platser?
- Tydliga gränser mellan privat, semi-offentligt  och offentligt
- Gatustruktur
- Bortglömda eller underhanterade offentliga platser
- Offentliga platser som hanterats för mycket

Reviderad SKB-checklista för behovsbedömning

9. Bidrar planen till en ökad trygghet i området?
- Fönster mot gatan
- Entréer mot gatan
- Tydliga gränser mellan offentliga och privata platser
- Variation av aktiviteter under dygnet
- Belysning
- Avskräckande ”baksidor” av offentliga platser och stråk

10. Påverkar planen möjligheter för barn och ungdomar att vistas på  
platsen?
- Lättillgängliga miljöer
- Trygga miljöer
- Plats för spontan lek
- Kopplingar till förskola/skola

11. Påverkar planen platsen, stadsdelens eller stadens 
identitet?
- ”Inifrån” respektive ”utifrånbild” av platsen
- Identitetsskapande element i den fysiska miljön
- Kulturhistoriska byggnader
- Bevarande respektive förnyelse
- Möjlighet för invånarna att själva påverka platens identitet
- Plats för konst i den offentliga miljön

12. Bidrar planen till en ökad jämställdhet?
- Förhållande mellan platser anpassade för kvinnor och män
- Förhållande mellan funktioner för idrott och kultur 
- Förhållande mellan nödvändiga funktioner som service, handel,
 förskola, arbetsplatser
- Förhållandet mellan ytor förknippade med konsumtion (t.ex bu-
tiker, resturanger, gallerior) och fira ytor för rekreation (t.ex grön-
områden, vattenområden, bibliotek, idrottsplatser)

13. Påverkar planen de demografiska och sociologiska 
förhållandena på platsen?
- Inkludering/exkludering av samhällsgrupper
- Projektets målgrupp i förhållande till nuvarande invånare i 
området (inkomst, ålder, civilstånd, intressen, etc)

14. Påverkas planområdets förhållande till övriga delar utav 
staden/regionen? 
- Påverkas befintliga målpunkter av planförslaget
- In-respektive utpendling från området
- Nya målpunkter för stadens invånare
- Nya målpunkter för turister
- Ökad attraktivitet för staden som helhet

15. Har dialog med berörda parter genomförts i god tid innan den 
planerade förändringen?

16. Har dialogen genomförts på ett sätt att hänsyn tagits för olika 
gruppers skilda behov?
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Sammanlänkning Orienterbarhet

Närhet Räckvidd Mötesplatser

Jämställdhet Identitet Klimatanpassning

10 Min

Variation

Trygghet

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

    - Områden
 - Stråk
 - Överbrygga barriärer
 - Målpunkter

    - Landmärken
 - Definierade rum
 - Kvartersstruktur
 

    - Gångstråk
 - Funktioner inom 10 minuter
 

    - Bussförbindelse
 - Cykelstråk
 - Bytespunkter
 

    - Offentliga ytor
 - Semi-offentliga ytor
 - Passiva & aktiva ytor
 - Ytor för temporär använding
   (festivaler, konserter, konst) 
 - Lekplatser

    - Funktionsblandning
 - Flexibel bebyggelse
 - Varierande boendeformer
   (hyresrätter, villor, kollektiv,    
       byggrätter)
 - Varierande mötesplatser

    - Öppna fasader
 - Entréer mot gatan
 - Aktiviteter
 - Belysning
 - Barnvänligt

    - Jämlikhet mellan funktioner för 
  idrott & kultur
 - Ytor fria från konsumtion
 (grönytor, vattenkontakt, torg)
 - Närhet & räckvidd

    - Identitetsskapande element
 - Plats för konst
 - Enhetlighet & avbrott

    - Kreativ snöhantering
 - Mötesplatser sommartid
 - Mötesplatser vintertid
 - Stråk sommartid
 - Stråk vintertid

Utifrån den reviderade checklistan som presenterats tidigare har 
10 övergripande designkategorier tagits fram. Varje designprin-
cip delas upp i ett antal mindre element för att förtydliga vad som 
bör tänkas på i gestaltningsprocessen. De designprinciper som 
använts presenteras i planförslagets olika delar. 

04.3 Designprinciper

04.2 Koncept

Konceptet som planförslaget ska sträva efter att uppfylla, i syn-
nerhet för målgruppen, är: 

Utvecklandet av en socialt hållbar och inbjudande entré till sta-
den som ökar flexibiliteten på bostadsmarknaden, skapar en va-
riation av mötesplatser, samt tydligare binder samman Vassara 
med Gällivare Centrum. 

Konceptet har brutits ned till ett antal designprinciper som här 
presenteras.
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04.4 Planförslag
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Älvtorget - Gällivares nya entré & mötesplats
Älvtorget är Gällivares nya entré och mötesplats. Syftet är att  
knyta samman Centrum med Vassaraälven och förstärka vat-
tenkontakten genom att skapa ett område som har en variation 
av målpunkter och bostäder för stadens invånare. Restytan intill 
Vassaraälven exploateras och inrymmer ett äldreboende, kol-
lektivbostäder, butiksverksamhet, och ett mindre kulturhus. En 
större brygga anläggs med möjlighet för bad under sommarmå-
naderna. Området ges generöst med sittplatser och ytor för tem-
porära evenemang så som mindre konserter eller utställningar. 
Platsen ska vara fri för alla att besöka och uppmuntra till social 
kontakt och integration mellan olika samhällsgrupper. 

Äldreboendet placeras i centrum av Älvtorget för att bjuda in de 
äldre att antingen aktivt eller passivt ta del av aktiviteterna. Stora 
fönster ut mot Vassaraälven tillåter inte bara de boende att ta del 
av den vackra utsikten mot älven och Dundret, utan också ta del 
av det folkliv som sker utanför. Att passivt ha möjlighet att titta på 
andra människor stärker den sociala hållbarheten och skapar en 
förståelse för varandra. Detta är viktigt trots att man blir äldre! 

Ovanpå äldreboendet byggs även ett antal kollektivbostäder. 
Syftet är att erbjuda ett billigare och flexiblare boende i ett att-
raktivt läge för grupper som inte vill köpa bostadsrätter eller villor. 
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Målgruppen för äldreboendet är givetvis seniorer som är i behov 
av extra omsorg. Förutom detta är det seniorer som är intresse-
rade av att få ta del av ett rikt socialt liv runt omkring byggnaden. 
Genom att byggnaden är vänd ut mot vattnet och bryggan kan 
stora gemensamhetsytor som matsalar placeras med utsikt över 
badplats och scen. Även balkonger och uteplatser kan placeras 
ut mot stråket. Äldreboendet förslås omfatta hela bottenvåningen 
(med undantag för garage). I de mörkare ytorna under kollektiv-
husen kan tekniska utrymmen placeras. En sluten struktur gör att 
privata, passiva och lugnare ytor finns in mot innergården.

Designprinciperna är baserade på att skapa variation inte bara 
i byggnadshöjd och utformning, utan också i funktioner. Äldre-
boendet ska därför vara en del av Älvtorget och en del av dess 
identitetsskapande element. Detta stärker jämställdheten genom 
att olika målgrupper får möjlighet att mötas och ta del av var-
andras vardag. Trygghet skapas genom att fasaderna är öppna 
och entréerna vända ut mot stråket, vilket ger en ökad närvaro i 
området. Att göra ett äldreboende till en central del av en stads-
del visar på att kommunen prioriterar de äldre som målgrupp och 
inte enbart på såkallade DINKs, Double Incomst No Kids. 

Kollektivhusen föreslås placeras ovanpå äldreboendet. Kollek-
tivhus innebär att hyresgästerna erbjuds hyra privata 1-2 rums 
lägenheter. Gemensamhetsytor som kök, matsal och större var-
dagsrum delas med 4-6 andra personer. Detta är ett attraktivt 
alternativ för ungdomar, veckopendlare, ensamstående föräldrar 
eller andra som vill ha en lägre boendekostnad, dela på vardags-
sysslor och få ett bredare socialt liv genom att samarbeta och bo 
tillsammans med andra. Att anpassa byggnaden för en kollektiv 
boendeform ställer krav på att de privata rummen är väl ljudiso-
lerade för att även skapa tydliga privata zoner. 

Designprinciperna erbjuder en bredare variation och flexibilitet 
på Gällivares bostadsmarknad, och är ett spännande komple-
ment till vanliga hyresrätter. Nya boendeformer som kollektiv-
hus kan bidra till en större rörlighet på en idag ansträngd bo-
stadsmarknad. Genom att dela på gemensamhetsytorna blir 
bostäderna mer yteffektiva och därmed billigare. En våning upp 
skapas en privat innergård för de boende där möten mellan de 
olika kollektivbostäderna kan uppstå. Trapporna som leder upp 
till innergården skapar ett identitetsskapande offentligt stråk som 
sammanlänkar och förstärker stråket mot Centrum.  

Målgrupp

Senioren

Designprinciper

Jämställdhet IdentitetVariation Trygghet

Målgrupp

20-åringen ENsamstående föräldern Veckopendlaren

Designprinciper

Variation Mötesplatser Sammanlänkning Identitet

Älvtorgets äldreboende

KollektivHUS

Boarea: 10 400 kvm, exkl. innergårdar

x 70 
Antal platser: ca 70 st

Boarea: 6 100 KVM, EXKL. INNERGÅRD

aNTAL LÄGENHETER: CA 60ST (1-2 RUM)-

X 60

Älvtorgets äldreboende

KollektivHUS

Boarea: 10 400 kvm, exkl. innergårdar

x 70 
Antal platser: ca 70 st

Boarea: 6 100 KVM, EXKL. INNERGÅRD

aNTAL LÄGENHETER: CA 60ST (1-2 RUM)-

X 60



I entrén till området föreslås en mindre dagligvaruhandel att pla-
ceras. Dagligvaruhandeln har ingen specifik målgrupp, utan syf-
tar istället till att uppfylla ett antal principer. Framförallt fyller den 
en funktion i form av att bredda variationen av service i området 
och skapar en större närhet och aktivitet. En dagligvaruhandel är 
en mötesplats som är aktiv året om vilket skapar trygghet genom 
att fler människor rör sig i området över ett bredare tidsintervall. 
Butiken föreslås placeras närmast E45 för att dämpa bullret i 
området och göra den enkel att nå från bilväg och camping. 
Butiken blir även en målpunkt längs rekreationsstråket. 

Ovanpå och bakom butiken föreslås ett mindre kulturhus/gemen-
samhetslokal placeras. I kommunen råder det idag brist på loka-
ler för kreativt skapande och föreningsliv. Genom att placera en 
mindre gemensamhetslokal i området bjuds fler målgrupper in till 
platsen. Gemensamhetslokaler används ofta på vardagskvällar 
eller helger, vilket också bidrar till en större rörelse i området. 
Framförallt stärker detta Älvtorgets sociala egenskaper i form av 
att det blir en mötesplats för människor från hela staden. 

Genom att placera stora fönster mot E45 fungerar dessa som 
skyltfönster i området och bidrar till en spännande entré. De sto-
ra utomhusytorna är för temporär användning och klimatanpas-
sade för att ge väderskydd, genom öppna ytor under tak. Exem-
pel på temporär användning är t.ex loppmarknader, utställningar, 
föreläsningar eller möten. En satsning på mötesplatser för kultur 
stärker jämställdheten i Gällivare och byggnaden blir en del av 
Gällivare och Älvtrogets identitet. Vintertid hjälper snö till att for-
ma en spännande yta i den öppna delen av byggnaden.
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Designprinciper

KlimatanpassningOrienterbarhet Mötesplatser Identitet Jämställdhet

dESIGNPRINCIPer

Närhet

10 Min

Mötesplatser TrygghetVariation

Målgrupp

Det offentliga vardagsrummet Kulturentusiasterna Föreningen

Målgrupp

Det offentliga vardagsrummet Kulturentusiasterna Föreningen

Målgrupp

Det offentliga vardagsrummet Kulturentusiasterna Föreningen

Vån. 2

Vån. 1

Sommar

Vinter

Sommar

Vinter

Vån. 1

Vån. 2

Loppmarknader
+Återkommande loppmarkna-
der förstärker mötesplatsen 
och uppmuntrar till en mer 
miljövänlig livsstil. Skapar 
möten mellan samhällsklas-
ser.

Cykelfixardagar
+Öppet event där kommunin-
vånarna kan komma in och 
laga/serva sin cykel stärker 
cykelkulturen i kommunen 
och motionsslingans status.

Golvmålning
+Allmänheten bjuds in till att 
måla golvytan på nedervå-
ningen och skapar på så sått 
ett gemensamt konstverk. 
Förstärker den personliga 
relationen till platsen

Utegym
+Utegymmet förstärker 
motionsslingans status och 
jämställdheten genom att 
kommuninvånarna får 
möjlighet att träna utan dyra 
gymkort.

Snöland
+Nedervåningen fylls med 
snö. Barn bjuds in till att vara 
medskapare i ett snöland/vin-
terlekpark. 

Skridskobana
+En öppen skridskobana 
skapas på nedervåningen där 
barn/vuxna får möjlighet att 
lära sig åka skridskor utan att 
behöva konkurrera med 
hockeyspelare

Skidbytardagar
+Skidbytardagar intill 
kommunrundan stärker 
skidspårets status och 
uppmuntrar precis som 
loppmarknader till en 
miljövänligare livsstil

Ljuskonst
+Under de långa och mörka 
vintermånaderna kan 
nedervåningen och dess 
öppna struktur användas till 
att skapa ljuskonst. Förstär-
ker entrén mot staden och 
motionsstårkens attraktivitet.

Odlingsträdgård
+De många soltimmarna gör 
att övervåningen lämpar sig 
väl för en öppen odlingsträd-
gård där gemensamt kan 
odla i temporära växthus.

Midnattssolscafé
+Sommartid kan läget vid 
Vassaraävlen och utsikten 
över Dundret tas till vara på 
genom ett midnattssolscafé 
på ett lämpligt gångavstånd 
från centrum och camping.

Konstutställningar
+Tillfälliga utställningar under 
bar himmel kan skapas. 
Stärker de kulturella arenorna 
i kommunen och bidrar 
därigenom till ett mer jämställt 
samhälle.

Isskulpturer
+Isskulpturer kan ställas ut på 
ovanvåningen och stärka 
Gällivares identitet som 
vinterort. Invånarna kan 
bjudas in till att vara medska-
pare. 

Längdskidscafé
+Kommunrundans status kan 
stärkas genom en mötesplats 
för skidåkarna i kommunen. 
Kan kombineras med allmän 
vallabod för alla som har en 
bakhal dag ute i skidspåren.

bUTIK/DAGLIgVARUHANDEL

vERKSAMHETSAREA: 800 KVM

Älvtorgets kULTURHUS/GEMENSAMHETSLOKAL

Inomhusarea: 800 kvm

Öppen Utomhusarea: 1500 kvm 

bUTIK/DAGLIgVARUHANDEL

vERKSAMHETSAREA: 800 KVM

Älvtorgets kULTURHUS/GEMENSAMHETSLOKAL

Inomhusarea: 800 kvm

Öppen Utomhusarea: 1500 kvm 



Vån. 2

Vån. 1

Sommar

Vinter

Sommar

Vinter

Vån. 1

Vån. 2

Loppmarknader
+Återkommande loppmarkna-
der förstärker mötesplatsen 
och uppmuntrar till en mer 
miljövänlig livsstil. Skapar 
möten mellan samhällsklas-
ser.

Cykelfixardagar
+Öppet event där kommunin-
vånarna kan komma in och 
laga/serva sin cykel stärker 
cykelkulturen i kommunen 
och motionsslingans status.

Golvmålning
+Allmänheten bjuds in till att 
måla golvytan på nedervå-
ningen och skapar på så sått 
ett gemensamt konstverk. 
Förstärker den personliga 
relationen till platsen

Utegym
+Utegymmet förstärker 
motionsslingans status och 
jämställdheten genom att 
kommuninvånarna får 
möjlighet att träna utan dyra 
gymkort.

Snöland
+Nedervåningen fylls med 
snö. Barn bjuds in till att vara 
medskapare i ett snöland/vin-
terlekpark. 

Skridskobana
+En öppen skridskobana 
skapas på nedervåningen där 
barn/vuxna får möjlighet att 
lära sig åka skridskor utan att 
behöva konkurrera med 
hockeyspelare

Skidbytardagar
+Skidbytardagar intill 
kommunrundan stärker 
skidspårets status och 
uppmuntrar precis som 
loppmarknader till en 
miljövänligare livsstil

Ljuskonst
+Under de långa och mörka 
vintermånaderna kan 
nedervåningen och dess 
öppna struktur användas till 
att skapa ljuskonst. Förstär-
ker entrén mot staden och 
motionsstårkens attraktivitet.

Odlingsträdgård
+De många soltimmarna gör 
att övervåningen lämpar sig 
väl för en öppen odlingsträd-
gård där gemensamt kan 
odla i temporära växthus.

Midnattssolscafé
+Sommartid kan läget vid 
Vassaraävlen och utsikten 
över Dundret tas till vara på 
genom ett midnattssolscafé 
på ett lämpligt gångavstånd 
från centrum och camping.

Konstutställningar
+Tillfälliga utställningar under 
bar himmel kan skapas. 
Stärker de kulturella arenorna 
i kommunen och bidrar 
därigenom till ett mer jämställt 
samhälle.

Isskulpturer
+Isskulpturer kan ställas ut på 
ovanvåningen och stärka 
Gällivares identitet som 
vinterort. Invånarna kan 
bjudas in till att vara medska-
pare. 

Längdskidscafé
+Kommunrundans status kan 
stärkas genom en mötesplats 
för skidåkarna i kommunen. 
Kan kombineras med allmän 
vallabod för alla som har en 
bakhal dag ute i skidspåren.

Att skapa flexibilitet, social hållbarhet och jämställdhet handlar 
inte enbart om att erbjuda olika boendeformer eller olika arenor. 
Utan om att erbjuda flexibla arenor som kan anpassas efter in-
vånarnas behov och initiativförmåga. Genom byggnadens öppna 
men definierade struktur skapas tydliga gränser för mötesplat-
sen. Inom dessa ramar är det bara fantasin som sätter gränser-
na för vad som kan göras. Kanske sker valet av aktivitet genom 
att alla kommunens invånare får möjlighet att gå in och rösta på 
kommunens hemsida om vilken funktion byggnaden ska inrym-
ma varje halvår. På så sätt blir hela kommunen engagerad sam-
tidigt som både demokratin och relationen till platsen blir stärks. 
Platsen blir en angelägenhet för hela kommunen och inte enbart 
de boende i närmiljön. Här nedan följer ett par exempel på vad 
som kan inrymmas. Flertalet av dessa aktiviteter går självklart att 
kombinera. Varför inte inleda våren med att bjuda in invånarna 
till att måla betonggolvet på nedervåningen, för att fira att som-
maren är påväg. Därefter pryder det gemensamma konstverket 
golvytan oavsett om det är loppmarknad eller utegym. 

Flexibla arenor
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Del 4 \\ 04



 - Enskilda platser med integritet
 - För 1-2 personer
 - Privata samtal
 - Läsa en bok
 - Titta på andra människor
 - Överblickbarhet
 - Passivt deltagande

Älvtorgsbryggan

 - Större sittkonfigurationer
 - Umgås i mindre grupper
 - Samtal och informella möten
 - Äta lunch
 - Sittplatser vända mot varandra
 - Passivt deltagande

 - Stor sittläktare
 - För stora grupper/klasser/
   föreningar
 - Eventytor för formella möten,
   konserter, föreläsningar
 - Flexibla ytor, mindre integritet
 - Aktivit deltagande

Små sittplatser Mellanstora  sittplatser Stor sittplats

Utomhuspool
Scen/eventyta
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Älvtorgsbryggans syfte är att vara en öppen mötesplats för alla i 
staden. Men de som faktiskt kan förväntas dra störst nytta utav 
bryggan är de som idag saknar offentliga mötesplatser i staden, 
framförallt sommartid. De många sittplatserna gör det möjligt att 
promenera till bryggan antingen ensam eller i grupp för att hit-
ta mer eller mindre privata ytor att umgås i, eller bara sitta och 
studera utsikten och människorna. Föreningen och kulturentu-
siasterna kan välja att ta scenen i anspråk för utställningar eller 
möten. Motionären får ytterligar en en målpunkt längs motions-
slingan där det är möjligt att stanna till och vila för en stund. Kort 
och gott, ett offentligt vardagsrum.

Designprinciperna har varit att skapa en variation av mötesplat-
ser där invånarna kan välja mellan att antingen delta aktivt eller 
passivt i frivilliga eller sociala aktiviteter. De små och mellanstora 
sittplatserna ger möjlighet till ett passivt deltagande. Det finns 
även möjlighet till ett mer aktivt deltagande genom den öpp-
na scenen som är en flexibel eventyta som kan tas i anspråk 
för konserter, utställningar eller loppmarknader under öppen 
himmel. Denna yta kan kombineras med kulturhuset vid större 
event. Bryggan sammanlänkar framförallt staden med vattnet 
och gör Vassaraälven till ett tydligare identitetsskapande element 
i stadsbilden. 

Designprinciper

Jämställdhet IdentitetVariation Sammanlänkning Mötesplatser

Målgrupp

Det offentliga vardagsrummet Kulturentusiasterna Föreningen Motionären

Målgrupp

Det offentliga vardagsrummet Kulturentusiasterna Föreningen Motionären

Målgrupp

Det offentliga vardagsrummet Kulturentusiasterna Föreningen Motionären
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Dundret
Repisvaara

Gällivare

Bondegatan

Camping
Hembygdsgård

Bostadsgata 12m

Ny busshållplats

Ny rondell

Enkelriktad gata 12m

Huvudstråk Gång/cykel

Allmänna gångytor

Centrum

Strandpromenad
Kommunrundan

Camping
Hembygdsgård
Kommunrundan

Dundret
Repisvaara

Dundret
Repisvaara

Gällivare

Bondegatan

Camping
Hembygdsgård

Bostadsgata 12m

Ny busshållplats

Ny rondell

Enkelriktad gata 12m

Huvudstråk Gång/cykel

Allmänna gångytor

Centrum

Strandpromenad
Kommunrundan

Camping
Hembygdsgård
Kommunrundan

Dundret
Repisvaara

Biltrafik

Gång/Cykel/skidor

En ny rondell föreslås för att sänka bullret och hastigheten in mot 
området ytterligare. Rondellen gör entrén mot staden ännu tyd-
ligare. En busshållplats placeras mellan Älvtorget och äldrebo-
endet. Busshållplatsen blir en tillgång även för campinggästerna 
eller för de som inte orkar gå längs hela motionsslingan.

En enkelriktad gata föreslås för att tydliggöra att området inte 
ska vara en genomfartsled in mot centrum. Samtidigt underlättar 
det trafiksituationen och tryggheten i området för oskyddade tra-
fikanter genom mindre flöden.

De allmänna gångytorna är placerade ned mot vattnet för att för-
stärka vattenkontakten. Bryggstårket skapar en större yta fram-
för äldreboendet som tydligt visar att platsen är offentlig. Huvud-
stråket mot Centrum förtydligas genom att stråket passerar över 
byggnaderna. En ramp gör att spark/cykel enkelt kan lotsas upp 

för trapporna. För den som vill gå runt byggnaden ges möjlighet 
genom att befintliga trottarer bevaras. Vid markplan finns entré 
med hiss för den som inte vill ta trapporna eller har varor att 
transportera upp till innergården ovanpå. Naturmarken närmast 
E45 bevaras. 

Del 4 \\ 04

Resultat, diskussion & Slutsatser \ 52



Del 4 \\ 04

53 \ SKB I Gestaltnings-& planeringsprocessen

Illustration av Älvtorget
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Slutsatserna kommer nu kort sammanfatta svaren på frågeställ-
ningen utifrån det presenterade empiriska materialet, fallstudien 
och resultatet, för att därefter övergå i en mer övergripande och 
allmän diskussion kring arbetets frågeställning.

1. Vad innebär begreppet sociala konsekvensbeskrivningar 
och hur förhåller sig sociala konsekvensbeskrivningar till 
social hållbarhet? 
SKB är ett verktyg för att ur ett enpelarperspektiv lyfta den socia-
la hållbarhetsdimensionen genom hela planprocessen. Syftet är 
att försöka beskriva positiva samt negativa konsekvenser, såväl 
förväntade som oväntade. Precis som hållbarhetsbegreppet är 
SKB kontextberoende. Hur SKB används måste skilja sig från 
projekt till projekt för att anpassas efter människor och platsers 
varierande förutsättningar. För att vi i Sverige ska kunna dra lär-
dom av varandra krävs gemensamma ramar kring vad SKB inne-
bär. SKB-begreppet är nämligen inte lika etablerat i Sverige som 
dess internationella motsvarighet Social Impact Assessment, 
SIA. Detta leder till svårigheter när begreppet och verktyget ska 
behandlas ur svenskt kontext. 

SKB-verktyget och begreppet behöver fortsätta utvecklas och 
etableras, detta måste ske genom satsningar på gemensamma 
riktlinjer anpassade för den svenska planprocessen. Om detta 
lyckas kan SKB-begreppet utvecklas och slå rot på samma sätt 
som MKB-begreppet, och i framtiden eventuellt bli en lika själv-
klar del av planprocessen. I bästa fall kan ett mer rättvist besluts-
underlag skapas där den sociala hållbarheten inte löper lika stor 
risk att glömmas bort och bli underordnad ekonomi och ekologi. 
Sverige behöver därmed ett begrepp som kommuner, politiker, 
invånare och planerare är bekanta med för att diskussionen ska 
förflyttas från: ”Vad betyder SKB?” till att istället fråga ”Hur ska 
SKB användas för komplettera den övriga planprocessen och 
konceptualisera sociala konsekvenser på bästa sätt?”

2. Om och hur kan begreppet social hållbarhet konceptuali-
seras genom sociala konsekvensbeskrivningar?
Det unika med social hållbarhet är att det många gånger anses 
”omätbart”. Därför krävs ramar för att göra rimliga generalisering-
ar och antaganden kring hur den fysiska miljön påverkar männ-
iskors välbefinnande. Den vanligaste metoden för konceptualise-
ringar är genom checklistor. Riskerna med att konceptualisera ett 
orienteringsbegrepp som social hållbarhet är uppenbara – hel-
hetsperspektivet riskerar att gå förlorat och planeraren riskerar 
att bli ouppmärksam genom att lägga för stor tilltro till checklistan 
istället för grundliga analyser. Fördelarna väger upp mot detta – 
konceptualiseringar möjliggör för en bredare diskussion och att 
frågor som annars glöms bort lyfts till ytan.
 
I fallstudien identifieras däremot ett problem. Checklistorna ris-
kerar att bli för generella eller inaktuella, genom att de inte knyter 
an till de kommunala dokument där målen för kommunens soci-
ala utveckling anges. Det är viktigt att checklistorna samspelar 
med övriga dokument för att de ska vara ett verktyg som under-
lättar att nå fram till kommunernas visioner och mål. Detta är ock-
så anledningen till att det inte går att ta fram generella checklistor 

04.5 slutsatser som kan användas av alla kommuner, utan enbart gemensamma 
riktlinjer att utgå ifrån i den individuella konceptualiseringen.

På samma sätt som det finns krav på att kommunens översikts-
plan ska genomgå en aktualitetsprövning varje mandatperiod, 
bör det finnas krav på att SKB-checklistor ska revideras med 
jämna mellanrum. Därigenom säkerställs det att checklistorna 
anpassas efter den kommunens rådande politiska mål, förutsätt-
ningar och kunskaper och motverkar en ouppmärksam checklis-
tementalitet. I bästa fall är de strategiska dokumenten baserade 
på lyckade medborgardialoger, vilket i förlängningen innebär att 
medborgarna genom denna process får indirekt inflytande över 
checklistornas utformning och SKB blir mer ett demokratiskt 
verktyg än ett teknokratiskt. 

Eftersom SKB syftar till att vara en del av hela planprocessen 
finns ett utrymme för flera typer av konceptualiseringar. Syftet 
med SKB är att den ska vara anpassningsbar. Därför är det dumt 
att låsa sig vid enbart checklistor. Genom att omsätta de soci-
ala konsekvenserna till designprinciper har arbetet visat på att 
checklistor inte är det enda metoden för att konceptualisera so-
ciala hållbarhet och göra frågan mindre komplex. Genom att ta 
fram designprinciper har arbetet kunnat ge frågan ett bildspråk 
som kan underlätta i dialogen kring projekten och användas för 
att få en enklare överblick av vilka faktorer som antas ge sociala 
konsekvenser. Designprinciperna handlar därmed snarare om 
att visa att det finns fler möjligheter än checklistor, snarare än att 
utveckla perfekta designprinciper.

Medvetenheten kring detta, och strävan efter att hela tiden arbe-
ta aktivt med att hitta nya sätt att konceptualisera sociala konse-
kvenser är därför kanske den främsta metoden för att motverka 
att en checklistementalitet uppstår. Konceptualiseringar kan i 
framtiden lika gärna ske genom filmer eller mobilapplikationer. 
Konceptualiseringar handlar i grunden om att breda ut ett smör-
gåsbord av möjligheter samtidigt som de mest utopistiska idéer-
na sållas bort för att skapa ramar för ett kreativt tänkande.

3. Vilka för-och nackdelar kan identifieras vid konceptualise-
ringen av sociala konsekvensbeskrivningar i gestaltnings-
processen?
Den största fördelen med arbetsmetoden att ta fram designprinci-
per är att det gett en större förståelse för komplexiteten i gestalt-
ningsprocessen. Det har tillåtit att på ett enkelt och överskådligt 
sätt ge en samlad överblick av vilka faktorer som påverkar i ge-
staltningen av den fysiska miljön och omvandla forsknings-och 
dialogresultat till ett planförslag. Designprinciperna har gjort det 
möjligt att väga de sociala faktorerna mot varandra och se vilka 
principer som är dominerande i förslaget. Utifrån detta har det 
blivit lättare att motivera besluten som tagits och varför de syf-
tar till att främja den sociala hållbarheten. Detta är den främsta 
fördelen, att motiven för gestaltningen har blivit tydligare, något 
som förhoppningsvis även kan ge andra bättre förståelse för var-
för planförslaget är utformat som det är. 

Nackdelen är att jag enbart har använt mig av sociala faktorer, 
och att jag inte testat att kombinera de sociala designprinciper-
na med faktorer som ekonomi och ekologi. Det har också tagit 



Arbetet avslutas med en bredare och mer allmän diskussion ba-
serad på frågeställningen. Diskussionen utgår från det material 
som har presenterats på föregående sidor. Därefter presenteras 
slutligen ett antal förslag på vidare forskning

För att kunna bemöta problemet har den sociala hållbarheten 
studerats med en teoretisk utgångspunkt i ett enpelarperper-
spektiv. Enpelarperspektivet kan ifrågasättas för att vara aningen 
smalt, men samtidigt öppnar det upp för att djupare diskutera vad 
sociala konsekvenser egentligen är och hur de påverkar männ-
iskors sociala liv? 

Ur ett kommunalt perspektiv är det självklart att de strategiska 
dokumenten aldrig kan utgå ifrån ett enda perspektiv, det samma 
gäller vid planläggning. De ekonomiska och ekologiska faktorer-
na måste därmed alltid vägas in förr eller senare. Men planering 
och politik handlar om ständiga avvägningar, och för att avväg-
ningar ska vara möjliga måste det i beslutsfattandet finnas ma-
terial som redogör för alla de tre perspektiven på ett någorlunda 
likvärdigt sätt. Därför är det nödvändigt att från fall till fall kun-
na studera vardera perspektiv enskilt för att sedan ha möjlighet 
att göra en helhetsbedömning. För att förstå hur saker och ting 
hänger ihop måste det finnas verktyg för att bryta ned verklig-
heten i mindre beståndsdelar. Eller som Boström beskriver det 
(Boström 2012), skapa en mosaik av verkligheten. 

Inom vetenskapen tycks det råda konsensus kring att begrep-
pet social hållbarhet är ett kontextberoende orienteringsbegrepp 
(Dempsey 2009, Olsson 2012, Sairinen 2004) vart syfte är att 
leda fram till en diskussion och slutsatser utifrån fall till fall. All 
den studerade litteraturen beskriver den sociala hållbarheten 
som en ständigt pågående process snarare än ett slutmål. Att 
hänvisa till Bruntlandskommisonens definition av hållbarhet i 
kommunala dokument är därför kanske föråldrat? Det studerade 
materialet tyder på att definitionen har utvecklats mycket sedan 
dess och att vi kanske ska börja hänvisa till andra källor när vi 
pratar om social hållbarhet för att förtydliga dessa aspekter.

Eftersom den sociala hållbarheten inte är ett slutmål, utan en 
process (Dempsey 2009, Olsson 2012, Vanclay 2006), går det 
aldrig att garantera hållbarhet. Det viktigaste är kanske trots allt 
att vara medveten om begreppets fördelar och nackdelar. Ge-
nom att nå konsensus kring detta, går det att diskutera hur be-
greppet ska bemötas. Det är här SKB kommer in i bilden. Men 
vad betyder då SKB? 

Om det råder konsensus kring hållbarhetsbegreppet, går det inte 
att säga detsamma om sociala konsekvensbeskrivningar, eller 
SKB som det kan förkortas. Det första problemet jag stötte på 
under arbetet var benämningen SKB. I Sverige är SKB-begrep-
pet och verktyget relativt nytt och det finns därför inga utarbe-
tade handböcker eller generella riktlinjer nationellt. Vill man ha 
litteratur måste man därför söka efter det internationella begrep-
pet Social Impact Assessment (SIA). Om man söker efter infor-
mation om SIA kommer det upp stora mängder litteratur från en 
rad forskare och organisationer, däribland Vanclay och Sairinen 
som använts i detta arbete (Vanclay 2002; 2006, Sairinen 2004). 
Riktlinjerna är väldigt generella och fokuserar mer på processen 
än själva konsekvenserna, och lägger stort fokus på demokrati, 
jämställdhet och medborgardeltagande. Någon liknande littera-
tur finns inte för Sverige, utan det mest grundläggande materialet 
som finns tillgängligt idag är istället Göteborgs satsning på Socia-
la konsekvensanalyser (SKA) genom projektet S2020 (Göteborg 
kommun 2012). Samtidigt som Göteborg använder sig av be-
greppet SKA använder sig Gällivare, som studerats i fallstudien, 
sig av begreppet SKB (Gällivare 2014e). Detta beror förmodligen 
på att Gällivare har utgått ifrån ett annat underlagsmaterial. 

Begreppsförvirringen leder fram till att den som är intresserad av 
att sätta sig in i SKB stöter på svårigheter som kan leda till att 
intresset svalnar. Precis som med begreppet social hållbarhet, är 
det svårt att föra diskussioner kring SKB om det inte finns några 
gemensamma ramar att utgå ifrån. Vad innebär en SKB är en 
vanlig fråga. Och vad är egentligen en SKB ur en svensk kontext 
och hur ska den anpassas vårt system?
 
Bristen på enighet inom den svenska planeringen har gjort att 
jag varit tvungen att välja ett begrepp. Valet föll på SKB mycket 
på grund av att det kan anses vara ett syskon till det etablerade 
MKB-begreppet (miljökonsekvensbeskrivning). Jag anser här att 
SKB-begreppet kan vinna på att dess närhet till MKB och att det 
därför blir lättare att relatera till. Kanske är det rentav bäst att slå 
ihop dem till en SMKB för att undgå den sektorisering som Bo-
ström talar om (Boström 2012)? Inom den engelska litteraturen 
finns det däremot tydliga definitioner för vad en SKB innebär. 
En SKB definieras som en process för att analysera, övervaka 
och hantera förväntade samt oväntade sociala konsekvenser av 
planerade ingrepp, positiva som negativa (Sairinen 2004). Leder 
avsaknaden av liknande definitioner på svenska fram till att kom-
muner avstår från att arbeta med SKB på grund av att begreppet 
och processerna känns otydliga? 

Oavsett om vi i framtiden kommer använda oss av andra be-
grepp än SKB måste vi ändå fråga oss, vad är sociala konse-
kvenser? Går det att säga att det råder samstämmighet kring vad 
som är sociala konsekvenser? 
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relativt lång tid att komma fram till principerna, och det krävs 
därför att det finns ett bra bakgrundsmaterial tillgängligt. Svårig-
heterna med att ta fram designprinciperna är även att synen på 
sociala konsekvenser kan variera. Eftersom vad olika individers 
uppfattning av vad som medför positiva sociala konsekvenser 
varierar är det viktigt att designprinciperna kompletteras med en 
målgrupp för att kunna diskutera vilka som framförallt gynnas av 
designprinciperna. Designprinciperna är kanske inte den ultima-
ta metoden för att beröra sociala konsekvenser i gestaltningspro-
cessen. Men det viktigaste är att det är en metod som åtmins-
tone uppmärksammar planeraren på den sociala komplexiteten 
och kan bidra till en djupare förståelse för varför det är viktigt att 
ha det sociala perspektivet i åtanke under processen. Utan såda-
na verktyg blir de ekonomiska och ekologiska faktorerna domi-
nerande även i gestaltningsprocessen. Att utforma klimatsmarta 
bostäder och gröna tak för att marknadsföra stadesdelen som 
hållbar säkerställer inte att livsstilen blir gynnsam. Detta måste 
kunna uppmärksammas i ett tidigt skede. 

04.6 diskussion
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Jag har under arbetet identifierat fler likheter än olikheter i analy-
sen av sociala konsekvenser. Faktorer som alla studerade texter 
anser medför sociala konsekvenser är sammanlänkning av om-
råden, skapandet av passiva/aktiva mötesplatser, förändring av 
platsen identitet, samt tillgänglighet och närhet till olika samhälls-
funktioner (Gällivare kommun 2014, Göteborgs kommun 2012, 
Dempsey 2009). Tyder inte likheterna på att begreppet inte bor-
de vara lika otydligt som det framstår, och att vi ska kunna hitta 
generella riktlinjer även i Sverige?

Vad som framförallt stack ut var Gällivares arbete (Gällivare 
kommun 2014) med klimatanpassning vilket enligt kommunen 
har stor påverkan på det sociala livet. Kanske är det särskilt 
märkbart på grund av Gällivares arktiska klimat? Här anser jag 
att det finns något för andra kommuner att ta efter och fundera 
kring. Årstiderna spelar in på vårt sociala liv oavsett om vi befin-
ner oss i Göteborg eller Gällivare, borde inte detta därför vara 
en självklar del av sociala konsekvenser överallt? Oavsett visar 
detta på styrkan med SKB, anpassningsbarheten. Samt att iden-
titetsfaktorerna är svårast att att generalisera kring.  

Svårigheterna med att diskutera sociala konsekvenser handlar 
om att de är baserade på känslor. Fysiska faktorer leder fram till 
icke-fysiska konsekvenser (Dempsey 2009, Göteborgs kommun 
2012, Vanclay 2002). Att sätta en absolut siffra på grannskapets 
sociala kapital är omöjligt eftersom känslor varierar från individ 
till individ. Därför krävs det vissa generaliseringar och antagan-
den, som till exempel att öppna fasader och entréer mot gatan 
bidrar till en ökad trygghetskänsla. Vilket i sin tur kan ge en po-
sitiv konsekvens av att fler människor vågar röra sig utomhus på 
kvällen, vilket stärker jämställdheten och det sociala kapitalet i 
området. Men hur ska detta säkerställas? Uppföljning är därmed 
nödvändigt att kunna dra lärdom av antagandena och för att i 
fortsättningen ha större sannolikhet att göra rimliga konsekvens-
beskrivningar. Detta om något är ett tecken på behovet av ett 
bredare svenskt arbete med SKB. Desto fler som arbetar med 
att göra sociala konsekvensbeskrivningar, desto större under-
lagsmaterial skapas och desto lättare blir det att dra lärdom av 
varandra och hålla listorna aktuella. 

Inom SKB-processen är checklistan den vanligaste konceptu-
alseringsmetoden. Göteborgs underlagsmaterial har en matris 
(Göteborg kommun 2012), vilket kan antas fylla samma funktion. 
Checklistorna fördelar och nackdelar har lyfts i arbetet, nack-
delen är framförallt att de riskerar att cementera kommunernas 
vilja. De riskerar också enligt Vanclay att skapa ett checklistebe-
teende som hindrar planeraren att studera sociala konsekvenser 
ur ett bredare perspektiv (Vanclay 2002). Samtidigt så förefaller 
checklistor vara det mest lätthanterliga underlagsmaterialet för 
att skapa ramar kring vilka vi gör våra antaganden. Men hur av-
gränsade ska konceptualiseringarna vara? När checklistor utfor-
mas med syfte att konceptualisera sociala hållbarhet anser jag 
efter att ha arbetat med fenomenet att man inte ska vara rädd för 
att ta med för många punkter eller faktorer. Genom att i checklis-
tan skapa ett brett underlag så minskas riskerna med ett skadligt 
checklistebeteende. Detta är huvudorsaken till att jag har valt att 
i arbetet bygga på Gällivares checklista med ett antal punkter 
som jag ansågs saknas utifrån ett socialt perspektiv. 

I fallstudien utav Gällivares arbete med en SKB-checklista vi-
sade det sig att den inte var helt förankrad mot den fördjupa-
de översiktsplan (Gällivare kommun 2014) som tagits fram för 
tätorterna. Sociala konsekvenser som uppmärksammades som 
viktiga i de strategiska dokumenten togs inte upp i SKB-check-
listan.  Eftersom sociala konsekvenser varierar från kommun till 
kommun är de viktigt att de är förankrade och anpassade efter 
aktuella strategiska dokument. För det demokratiska synsättet 
på SKB som Vanclay pratar om (Vanclay 2006) är kommunala 
dokument som arbetats fram genom lyckade medborgardialoger 
ett sätt för invånarna i kommunen att få inflytande över check-
listans utformning utan att det krävs ytterligare stora dialogpro-
cesser. Om konceptualiseringen enbart baseras på forskning 
och vetenskap så är vi kanske trots allt kvar i det teknokratiska 
synsättet på SKB?

Frågan är dock om detta är generellt för alla kommuner? Fall-
studien har bara berört Gällivares arbete med SKB, och det går 
därför inte att säga om resultatet är generellt för alla kommuner 
som arbetar med SKB-checklistor. Däremot visar resultatet att 
det finns ett behov hos kommunerna att studera och revidera 
checklistorna utifrån de för tillfället aktuella strategiska dokumen-
ten för att säkerställa att de kompletterar varandra. 

I gestaltningsprocessen har checklistan konceptualiserats till 
ett antal designprinciper. Men vad skiljer desingprinciperna från 
checklistan? Skillnaden är att designprinciperna helt och hållet 
fokuserar på den fysiska miljön på stadsdelsnivå. Detta gör dem 
till ett komplement till SKB-checklistan som istället kan fokusera 
på att beskriva mer icke-fysiska och mentala faktorer i ett större 
perspektiv. Genom att försöka avgränsa designprinciperna kan 
SKB-checklistan tillåtas att sväva ut mer och skapa ett bredare 
diskussionsmaterial. Enligt Sairinen ska en SKB göras i förväg i 
ett tidigt planeringsstadie för att erbjuda en bättre kunskapsgrund 
för beslutsprocessen under projektet (Sairinen 2004). Problemet 
med checklistan är därför att den bara riskerar att användas i 
slutskedet? Därför är det kanske lämpligt att utarbeta fler kon-
ceptualiseringsmetoder som kan anpassas efter projektens olika 
skeden och tillåter att de sociala frågorna genomsyrar projektet 
från början till slut? 

Genom att arbeta med enkla ikoner och försöka översätta check-
listan till bildspråk kan det också bli enklare för planerare, invå-
nare och politiker att hänga med i tanken bakom projektet, och 
därigenom förbättra dialogen. Framförallt om likartade mallar 
används kontinuerligt och görs till en del av arbetsprocessen. 
Designprinciperna kompletterades med en målgrupp för att ska-
pa en avgränsning. Målgruppen var ett bra komplement för de-
signprinciperna då de annars hade riskerat att bli för breda. Att 
till exempel skapa en variation av boendeformer, en närhet till 
funktioner eller en platsidentitet som passar för alla olika grupper 
är inte möjligt. Därför måste designprinciperna kompletteras med 
frågan, för vem ska dessa principer gälla?

Det går inte att säga om urbaniseringen är aktuell även om 20 år, 
eller hur bostadsmarknaden kommer se ut. Vad som däremot är 
säkert att vi alltid kommer ställas inför sociala problem. Planering 
skapar alltid någon form av segregation, men även i bästa fall en 



Vad som är viktigt att påpeka är återigen att planförslaget enbart 
har fokuserat på den sociala hållbarheten och dess konsekven-
ser. Planförslaget har syftat till att belysa möjligheterna med att 
stärka Gällivares sociala hållbarhet genom att lyfta missgynnade 
grupper i samhället och försöka skapa en mötesplats som stär-
ker stadens och platsens identitet på ett positivt sätt. Framförallt 
har metoden med att utveckla designprinciper hjälpt till att gå 
från teori till praktik i form av ett gestaltningsförslag. De har hjälpt 
till med att skapa avvägningar i planeringen genom att dela upp 
det övergripande konceptet i mindre delkoncept. Eftersom social 
hållbarhet som koncept och vision, precis som begreppet i sig 
blir allt för brett, har designprinciperna som delkoncept gjort det 
enklare att motivera samt få förståelse för mina beslut. Däremot 
har inte de ekonomiska eller ekologiska faktorerna räknats in då 
detta hade krävt ett betydligt större arbete vilket arbetets tidsram 
inte har erbjudit. Planförslaget är därför kanske inte genomför-
bart till hundra procent på grund av exempelvis ekonomiska be-
gränsningar. Istället hoppas jag att planförslaget ska lyfta vilka 
möjligheter som finns på platsen ur ett socialt perspektiv och att 
detta kan inspirera och ge idéer vid ett mer detaljerat planerings-
skede.

Planförslagets utformning
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Jag har under uppsatsen bara berört teori och material kring 
hur sociala konsekvenser ska bedömas enligt teorin. Vad som 
skulle vara intressant att studera i ett vidare skede är vilka ef-
fekter arbetet med sociala konsekvensbeskrivningar har gett på 
planeringsprocessen och det planerade resultatet i efterhand. I 
fallstudien visade det sig att Gällivares SKB-checklista inte var 
helt förankrad i de strategiska dokumenten. Därför hade det 
varit intressant att studera hur SKB-processen implementeras i 
förhållande till den övriga planprocessen i fler kommuner som 
arbetar med liknande metoder. Då detta verktyg är relativt nytt 
och oprövat inom den svenska planeringen, kan det dock krävas 
ytterligare något år innan det finns tillräckligt med material och 
för att göra en rättvis bedömning på en mer generell nivå. Det 
har varit svårt att hitta svensk litteratur kring SKB-processen och 
de flesta kommuner tycks utgå ifrån egna matriser och riktlinjer, 
vilket kanske är ytterligare ett tecken på att detta är ett ämne att 
forska kring i framtiden. 

Lagstiftningsaspekten är också ett intressant perspektiv att stu-
dera, och något jag enbart berör kort i mitt arbete. Idag nämns 
bland annat problemet med att lagstiftningen är väldigt fokuserad 
på miljöaspekter genom bland annat de 16 miljökvalitetsnormer-
na och miljöbalken. Några likande normer finns inte för den so-
ciala hållbarheten. Inom miljökonsekvensbeskrivningar finns det 
också tydliga riktlinjer för att en MKB ska genomföras när planer 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Finns det utrymme 
för liknande normer eller regler för sociala konsekvensbeskriv-
ningar? Vad är i sådana fall betydande social påverkan? Skulle 
detta kunna ge SKB-processen och den sociala hållbarhetsdi-
mensionen en högre status? 

De svårigheter Denscombe lyfte med att tolka underliggande 
meningar vid innehållsanalyser har i arbetet tagits till beaktning, 
men ett försök till en djupare diskussion kring dokumenten har 
ändå gjorts. Eftersom materialet har varit av varierande karaktär 
har dokumenten haft olika fokus, detta har medfört att vissa tolk-
ningar tvingats göra för att jämföra dokumenten med varandra. 
Detta kan ha medfört att vissa delar, framförallt i de strategiska 
dokumenten från Gällivare, har plockats ur sitt sammanhang. 
Det beror på att jag enbart analyserat den sociala hållbarheten 
i dokumenten, trots att de behandlar fler perspektiv. De övriga 
dokumenten i forskningsöversikten har däremot haft ett direkt fo-
kus på social hållbarhet och sociala konsekvenser, vilket gör att 
risken för att materialet förlorat sitt sammanhang där är mindre. 
Om mer tid hade funnits till råda hade fallstudien kunnat komplet-
teras med intervjuer av politiker och tjänstemän för att skapa ett 
mer komplett kvalitativt material och tyngt till arbetet.

04.7 Metoddiskussion

04.8 vidare forskning

integration som gynnar helheten. Att det svenska planpriset i år 
tilldelades Malmökommisionen för deras arbete med social håll-
barhet är glädjande, och kanske ett tecken på ett paradigmskifte 
där den sociala hållbarheten får högre status? 

Kanske börjar vi värdera hur konsten att få platsen att bidra till sin 
omgivning högre än den estetiska konsten av platsen i sig själv? 
Idag pratas det mycket om nya boendeformer som kollektivhus, 
byggemenskaper, och temporära bostäder. För att ta tillvara på 
detta krävs det att vi har ramverk och riktlinjer för att studera 
och diskutera sociala konsekvenser. Att säga att social hållbar-
het är ”omätbart” är att göra det enkelt för sig, och absolut ingen 
ursäkt för att låta bli. Inom planeringen finns det många sociala 
konsekvenser vi kan vara eniga om påverkar oss, desto mer vi 
är överens om desto längre kan diskussionen nå. Det viktigaste 
är att vi som planerare är ödmjuka inför fördelarna respektive 
nackdelarna med SKB. Vi måste se det som en gemensam ut-
maning istället för ett problem. Därför måste vi våga dela med 
oss av såväl lyckade som misslyckade projekt och dra lärdom 
av varandras SKB-processer och konceptualiseringar. Lyckas vi 
med detta är vi steget närmare en process som främjar social 
hållbarhet.
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