
Verktyg för social analys i städer



Något om mig

• Doktor i Praktisk filosofi.

• Forskare: RISE, social hållbarhet.
− Stadsutvecklingsgruppen

• Gästlärare: Chalmers 
– Även: Handels och Sahlgrenska.



SBUF: entreprenörer.
Veidekke, PEAB, Skanska, m.fl.

CMB: kommuner
Mölndal stad/Mölndala Fastighets AB, 

Älvstranden Utveckling AB/Göteborgs stad. 

E2B2: fastighetsägare.
Allmännyttan (VÖFAB), Skandia fastigheter, 

Skellefteå kommun.  

GR/Mistra Urban Futures: 
samhällsplanering

GR (+kommuner), Västra Götalandsregionen, 
Region Skåne, Trafikverket, Länsstyrelsen

SUV
Sociala värden i urbana världar



Verktyg för social analys i städer

BREEAM
Södertörnsmodellen

Grönytefaktor
CityLab Action

Sociotopkarta
New Urban Agenda

LEED

WELL
Gehls 12 kvalitetskriterier

C/O City
Barnkonsekvensanalys

Stadsrumsanalys

Place syntax tool

Future proofing cities

UN Habitats five principles

Social stadsbyggnadsanalys

Social konsekvensanalys

Ekosystemtjänster

Renobuild

CPTED













Kort om mig
•Doktor i Praktisk filosofi.

•Forskare RISE (f.d. SP), gästlärare Chalmers.

•Sociala värden/Social hållbarhet.









1. Välunderbyggt och komplett: empiriskt och värdemässigt där tydliga 
vägmekanismer finns vid värdekonflikt.

2. Transparent: lätt att förstå, utvärdera, utveckla och förändra.

3. Beslutsgenererande: vi fastnar inte i oändliga diskussioner om empiri och 
värde.

4. Reliabelt: det ger inte slumpmässiga resultat.

5. Användarvänligt: lätt att använda i den praktiska verksamheten.

6. Inte självförgörande: tillämpningen av verktyget ger oss beslut som leder 
till uppfyllandet av syftet med verktyget.

Det ideala verktyget



Några korta spaningar
1. En extrem spännvidd i olika angreppssätt och 

komplexitet.



• Processmanualer 
• Diskussionsunderlag 
• Kvalitetsmärkningar 
• Checklistor
• Principer och kriterier 
• Nätverksanalyser 
• Tillgänglighetsanalyser
• Konsekvensanalyser
• Matematiska formler 
• Indikatorer 

• Begreppsdefinitioner 
• Värdeord 
• M.m.!





”Plats för mänskliga 
aktiviteter”







Några korta spaningar
1. En extrem spännvidd i olika angreppssätt och 

komplexitet.
2. Värden oklart definierade och 

vägningsmekanismer obefintliga.
3. Den empiriska grunden är underbeskriven.
4. Få utvärderingar av användning och än färre 

uppföljningar av resultaten.
5. De olika verktygen bygger många gånger på 

varandra.



Sex sorters verktyg

1. Social konsekvensanalys
2. Stadslivs- och stadsrumsanalys
3. Certifieringar
4. Urbana designprinciper
5. Ekosystemtjänster
6. Verktygslådor



Social Impact Assessment
Ex. Social konsekvensanalys och 
barnkonsekvensanalys (Göteborg, Malmö, 
Trollhättan, WSP, Spacescape)
Delar och form
Processmanual och diskussionsverktyg
Applicering
Kan användas när som under planprogrammet
Inventering → åtgärder → konsekvenser



Social Impact Assessment
Sociala värden
Sammanhållen stad, samspel, identitet, dialog & 

delaktighet, hälsa & gröna miljöer

Kunskapsunderlag
Generellt bristande transparens, kopplingar till 

kunskapsunderlag samt utvecklade kausala 
mekanismer

Städernas verktyg bygger på varandra



Stadslivs och stadsrumsanalys

Ex. Dela[d] stad, Spacescape
Delar och form
Nätverksanalyser över rumsliga förutsättningar 
och tillgänglighetsanalyser (ex sociotopkartor, 
Place syntax tool)

Applicering och användning
Kartläggande analyser tidigt i planeringsfasen 
som designstöd på områdes- eller stadsnivå



Stadslivs och stadsrumsanalys

Sociala värden
Tillgång till service, gatan som mötesplats, 

trygghet, rekreation

Kunskapsunderlag
Baseras på Space syntax-forskning - staden som 

system, perception
Generellt bra hänvisningar och tydliga kausala 

samband



Certifieringar

Ex. BREEAM, LEED, WELL
Delar och form
Kvalitetsmärkning av byggnader och områden
Oberoende utvärdering för en kostnad

Applicering och användning
Plan- och designfas
Främst byggherrar och planerare



Certifieringar

Sociala värden
Starkt miljöfokus, fysisk, mental och samhällelig 

hälsa, gröna ytor, livskvalitet, tillgänglighet

Kunskapsunderlag
Bristande transparens rörande de kausala 

sambanden och kunskapsunderlaget



Ekosystemtjänster

Ex. Grönytefaktor på kvartersmark, C/O City

Delar och form

Värdering av naturens positiva kvaliteter för 

människan, utifrån en matematisk formel

Applicering och användbarhet

Främst byggherrar och planerare inom 

kommuner

Kvarters-, områdes- och stadsnivå



Ekosystemtjänster

Sociala värden
Rekreation, skönhet, hälsa, social interaktion, 

lärande, andlighet

Kunskapsunderlag
Bristande transparens, men utvecklas utifrån 

tidigare brister
Fokus: välmående utav miljön



Urbana designprinciper
Ex: UN Habitat 5 principer, Gehls 12 kvalitetsprinciper

Delar och form 
Principer för grundläggande egenskaper hos städer och 

offentliga platser som ex: täthet, funktionsblandning, 
social blandning, inbjudande till stadsliv

Applicering och användbarhet
Stöd vid utformning av hållbara samhällen och städer, ej 

heltäckande teorier. Stöd vid utvecklandet av 
stadsplaneringsmetoder och diskussionsunderlag



Urbana designprinciper

Sociala värden
Ex: kompakta, integrerade, sammankopplade, 

socialt jämlika, pulserande gatuliv, gångvänliga, 
hållbara, skydd, njutning, bekvämlighet

Kunskapsunderlag
Baserade på lång tradition av urban 

stadsplanering och forskning.
Finns källor, ej särskilt tydliga.



Verktygslådor

Södertörnsmodellen
Processmodell och analysverktyg bestående av 

fyra olika metoder
Lycka, trygghet, identifikation, inkludering
Utvecklas i testbäddar i kommuner



Verktygslådor

New Urban Agenda
Guide för framtidens hållbara städer ur ett 

globalt perspektiv
Inkluderande bostäder, deltagande, jämställdhet, 

säkerhet, mobilitet, tillgänglighet
Future Proofing Cities
Verktygslåda för framtidssäkrade städer
Inkomstskillnader och sociopolitiska klyftor



Tack för att ni lyssnade!


