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Social hållbarhet… 

 Arbetar vi med social hållbarhet? 
 



Social hållbarhet… 

 För att närma oss social hållbarhet måste vi veta konsekvenserna av 
vårt handlande idag för att på så sätt veta vad / var vi ska skruva / 
ändra planeringen 



När uppstår de sociala konsekvenserna av en plan eller 
projekt? 

 



 Det finns alltså ett behov av att bredda synen på hur vi ska bedriva 
samhällsplanering. Frågor vi därför bör ställa oss är: 
 För vilka planerar vi?  
 Vilka blir berörda?  
 Vilka ska få delta i processen att utveckla samhället? 
 Vad blir de sociala eller samhälleliga konsekvenserna av vår planering? 

 
 Ett verktyg är: Social Konsekvensbeskrivning (SKB) 

När uppstår de sociala konsekvenserna av en plan eller 
projekt? 



What is Social Impact Assessment? 

The process of assessing or estimating, in advance, the social 
consequences that are likely to follow from specific policy actions or 
project developments  

(ICGP 1995, cited by MacFarlane) 



Vi behöver inte uppfinna hjulet ännu en gång 

 Ta utgångspunkt i det vi har och lägg till det som saknas 
 Exempel på vad vi har men inte utnyttjar tillräckligt väl: 
 Aspekter med en social dimension i 6 kap MB 

- befolkning,  
- hälsa,  
- materiella tillgångar,  
- kulturarv,  
- landskap 

 Målledda bedömningar enligt internationell praxis 
- Globala hållbarhetsmålen 
- Jämställdhetspolitiska mål 
- Folkhälsomål 
- Miljökvalitetsmål 
- Transportpolitiska mål 
- Andra övergripande politiska mål 



För vem planerar vi? 

 Vad som anses vara ett funktionellt transportsystem och en god stad 
varierar över tid 

 Medborgarna i staden betraktas ofta av planeringen som en 
homogen grupp (ibland skiljer man på kvinnor och män).  

 Staden består dock av olika typer av människor med olika 
erfarenheter och behov. Inom olika stadsdelar förändras 
befolkningen och dess behov över tid.  
 

City 67 



Kungsholmen – världens åldringstätaste stadsdel? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Frågor vi behöver ställa oss när vi planerar våra städer i 
framtiden 
 För vem planerar vi? 
 Vem planerar/ bestämmer hur framtidens resande ska se ut? 
 Hur vet vi vilka som vinner respektive förlorar? Vilka grupper har 

makt över sitt resande? Vilka grupper har inget val? Vilka grupper 
ges företräde i gaturummet?  
 
 



Nästa fråga vi måste ställa oss: Hur ska vi leverera 
hållbarhet? 

Källa: Arts & Faith-Ell (2010). 
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Leder en social konsekvensbeskrivning till en global 
hållbarhet? 

• Inte direkt 
• Däremot är det ett verktyg som kan hjälpa oss att beskriva och 

bedöma konsekvenserna av en plan eller åtgärd  
• Vidare kan vi lättare identifiera sambanden mellan de ekologiska- 

ekonomiska och sociala dimensionerna på det här sättet.  
• På så sätt kan vi göra mer informerade val som på längre sikt kan ge 

oss ett hållbarare samhälle 
 



Den ensamme löparen … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… eller någon som ser 
processen som en väg, med de 
globala målen som karta och 
kompass, där man får nya 
intryck och stiftar nya 
bekantskaper 

Slutligen – vilket förhållningssätt väljer du? 

© Ezequiel Pinto-Guillaume, WSP 
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Tack! 
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