
För ekonomi och miljö aspekter har livscy-
kelkostnad och livscykelanalys använts
som analysverktyg. För att värdera sociala
aspekter vid renovering finns en brist på
färdiga verktyg eller indikatoruppsättning-
ar. I den mån beslutsverktygen berör socia-
la aspekter fokuserar de i hög grad på om-
rådet ”inomhusmiljö”, samtidigt som andra
sociala frågor inte inkluderas. Därför har
ett sådant verktyg och en indikatoruppsätt-
ning utvecklats inom projektet Renobuild,
med finansiering av Formas med stöd av
ett projekt finansierat av Mistra Urban Fu-
tures. En rapport som beskriver ett förslag
på sociala indikatorer har precis publice-
rats, Molnar et al (2015).
Utgångspunkten för indikatorerna är ett

antal ”sociala aspekter” som är en del av
den kunskapsmatris för social konsekvens-
analys som S2020 vid Göteborgs Stad har
tagit fram. Med utgångspunkt från dessa
togs en uppsättning indikatorer fram, som
presenterades iMjörnell et al (2013). Efter
detta har en litteraturstudie genomförts
och indikatoruppsättningen förfinats ytter-
ligare, genom att indikatorer omdefinie-
rades, togs bort, slogs ihop eller lades till.
Definitioner och motiveringar till indika-
torerna togs också fram. Utöver litteratur-
studien har också indikatorerna och de so-
ciala aspekterna tillämpats och testats på
tre retroaktiva fallstudier.
Totalt har 22 stycken indikatorer tagits

fram, fördelade på sex sociala aspekter.
För varje indikator har en motivering ta-
gits fram kring vilken social aspekt som

denna kan tänkas säga någonting om och
varför. Vidare definieras indikatorn och
en beskrivning av hur indikatorn kan
undersökas. Rapporten går inte så långt
att den anger en enstaka riktlinje för hur
indikatorn ska undersökas men ger sna-
rare en vägledning. Projektmedarbetarna
är nämligen övertygade om att det måste
finnas en flexibilitet i hur verktyget an-
vänds.
I tabell 1 på nästa sida sammanfattas

indikatorerna, liksom: 1) vilken social
aspekt som indikatorn är en del av, 2) om
indikatorn i första hand berör insatser
som sker inom ramen för en byggnad el-
ler i utemiljön kring byggnaden och 3)
om indikatorn berör social påverkan in-
för, under eller efter renoveringen.
Ett utvecklingsområde skulle vara att

ytterligare bryta ned och förklara de soci-
ala indikatorerna, fast denna gång i ett
mer djupgående samarbete med intres-
senter. En mer strukturerad och djupgå-
ende avstämning bör göras, där olika ty-
per av intressenter – så som hyresgäster,
fastighetsägare och forskare – får en möj-
lighet att prova och resonera kring indika-
torerna samt komma med förbättringsför-
slag. Resultatet av en sådan typ av av-
stämning skulle kunna vara att vissa av
indikatorerna formuleras om eller delas
upp, samtidigt som andra indikatorer tas
bort. Det skulle också kunna visa sig att
det finns indikatorer som idag fattas. Yt-
terligare ett utvecklingsområde utgår från
det faktum att indikatorerna i nuläget inte
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Idag finns det få tillgängliga be-
slutsverktyg som kan hjälpa fastig-
hetsägare och byggherrar att utvär-
dera olika renoveringsalternativ
med hänsyn till hållbarhetsaspekter
i tidiga skeden av processen. Ofta
görs en utvärdering av kostnader,
men kostnaden för renovering är
ofta kalkylerad för att återbetala
sig på kort tid snarare än med hän-
syn tagen till livscykelkostnad, trots
att en genomtänkt, omfattande re-
novering kan vara mer kostnadsef-
fektiv i det långa loppet. Ofta sak-
nas underlag och verktyg för att
göra en utvärdering av hållbarhet
som täcker in ekonomi, miljö och
sociala aspekter. Inom projektet
Renobuild som har beskrivits i en ti-
digare artikel i Bygg & teknik num-
mer 2/13 har en metodik för värde-
ring av olika renoveringsalternativ
utifrån hållbarhetsaspekterna eko-
nomi, miljö och sociala aspekter ta-
gits fram, Mjörnell et al (2013).
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är viktade, vilket innebär att alla indikato-
rer ges samma ”tyngd” i analysen.
Slutligen finns det ett utvecklingsarbete

att göra vad gäller användbarhet. Hit hör
frågor kring vilket språk som används,
vilka metoder som brukas för att involve-
ra intressenter och hur resultatet av analy-
serna visualiseras. Det finns redan idag
verktyg inom andra områden än renove-
ringsfältet som det går att inspireras av.
Det är dock fullt möjligt för fastighets-
ägare och andra att använda sig av indika-
torerna redan idag. Nästa steg är nu att
testa och förfina verktyget ytterligare,
denna gång tillsammans med fastighets-
ägare, boende och andra intressentgrup-
per. Rapportförfattarna tar gärna emot
frågor, kommentarer eller uppslag kring
nya projekt, och allra helst om det finns
intresse av att använda verktyget och testa
indikatorerna i ett verkligt renoverings-
projekt.
Vid frågor kontakta: Stefan Molnar,

stefan.molnar@sp.se. �
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Tabell 1: Översikt av de sociala indikatorerna.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Social aspekt Indikator Var? När?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sammanhållen stad Variation i lägenhetsstorlek Byggnad Efter renovering

Variation i hyresnivå Byggnad Efter renovering
Variation i upplåtelseform Byggnad Efter renovering
Verksamhetslokalernas antal Byggnad Efter renovering

Verksamhetslokalernas variation Byggnad Efter renovering
Boende för särskilda behov Byggnad Efter renovering

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Samspel och möten Mötesplatser utomhus Utemiljö Efter renovering

Möteslokaler Byggnad Efter renovering
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ett fungerande Onödiga störningar vid Byggnad & Under renovering
vardagsliv renoveringen utemiljö

Kommunikation inför och Byggnad & Inför & under
under renoveringen utemiljö renovering

Analys av hyreshöjning Byggnad Inför & under
renovering

Standard i lägenheterna Byggnad Efter renovering
Tillgång till förråd Byggnad Efter renovering
Tillgång till parkering Utemiljö Efter renovering

Inomhusmiljö Byggnad Efter renovering
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trygghet och öppenhet Trygghetsskapande åtgärder Byggnad Efter renovering
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Identitet och Kulturarv och fysisk gestaltning Byggnad & Efter renovering
upplevelse utemiljö
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hälsa och gröna Tillgången till lekplatser Utemiljö Efter renovering
stadsmiljöer Påverkan på grönområden Utemiljö Efter renovering

Påverkan på odlingsmöjligheter Utemiljö Efter renovering
Tillgång till balkong och uteplats Byggnad Efter renovering

Påverkan på bullernivån Byggnad & Efter renovering
vid utomhusvistelse utemiljö


