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I Sverige vet vi ganska
mycket om de sociala
konsekvenserna av dålig
stadsutveckling.



Samtidigt saknas en samsyn
på exakt hur receptet för en
socialt lyckat stadsdel ser ut.



Det gör att de investeringar
som görs blir suboptimerade, 
fragmenterade och i värsta
fall kontraproduktiva.



Vi vill ta fram en modell för
inkludering av sociala och 
miljömässiga nyttor i 
investeringar för
stadsområdesutveckling.



HAI
– VÅR METOD FÖR ATT LYCKAS 



Hållbar
Avkastning på sociala
Investeringar

HAI är en värdeberäkningsprocess för 
stadsutvecklingsprojekt i Sverige som 
kan synliggöra sociala och miljömässiga 
värden jämte mer traditionella 
ekonomiska värden.

Målet är att kunna främja klokare 
beslut, ökad saminvestering mellan 
flera aktörer, och även främja nya 
affärer för att möjliggöra samhällsnytta 
som annars skulle utebli.



HAI
– VAD HÄNDER I PROJEKTET?



Projektet startade i maj 2017. Vår 
utgångspunkt för utvecklingen av HAI är en 
värdeberäkningsprocess baserad på 
riktlinjer från Social Value UK. I projektet 
har fokus hittills varit på att bilda en 
gemensam förståelse för hur en liknade 
process kan utvecklas och tillämpas i en 
svensk kontext. Den process som vår 
projektpartner Realworth genomförde för 
ett projekt i Sheffield var utgångspunkten 
för denna förståelse. Förståelsen 
utvecklades vidare genom våra svenska case. 

Utöver modellutveckling pågår även arbete 
med att förstå vilka finansieringsmöjligheter 
och affärsmodeller som kan främja 
genomslaget för sociala och miljömässiga 
värden i stadsutvecklingsprojekt. Modell för inkludering av sociala nyttor i 

investeringar för stadsområdesutveckling 
(Vinnova, UDI Steg 2, Dnr 2017-01332)



Projektets case

Castle House, Sheffield RoCent, Malmö (Trianon)

Heleneholm, Malmö 
(Victoria Park)

Botildenborg, Malmö
(Skanska / BoKlok)

Lyckebacken, Lund
(Clarendon House / Lunds kommun)



Case: Sheffield (UK)

Omvandlingen av en tidigare 
högprofilsbyggnad i centrala Sheffield 
som byggdes som ett kooperativt 
varuhus har varit fokus för detta 
arbete. Byggnaden omvandlas för att 
erbjuda plats för handel, startups och 
sociala företag med flera publika 
funktioner. Huvudsyftet med caset
har varit att tydliggöra Realworths
arbetsprocess, analysmetoder och 
beräkningsmodell för att inleda ett 
arbete med projektets svenska 
partners.

Sustainable Value over 10 years:

1:3.2



Case: RoCent (Malmö)

Detaljplanearbete och tidigt designarbete 
pågår för konstruktion av nya bostäder och 
verksamhetslokaler samt fördubblad yta som 
tillbyggnad på biblioteket på Rosengård 
centrum. Fastighetsägarens Trianons mål är 
att både öka den ekonomiska potentialen av 
sin fastighet på Rosengård, men även att 
bidra till att stärka lokalsamhället och skapa 
en mer trivsam miljö i hjärtat av stadsdelen.

Under en workshop med intressenter 
identifierades ett antal förväntade 
förändringar för lokalsamhället inom 
områden som trygghet, jobb och utbildning, 
hälsa, välmående och miljö. På workshopen 
deltog lokala företag, representanter från 
ungdomsverksamhet, socialen, biblioteket, 
boende, och stadsbyggnadskontoret. 

Sustainable Value over 10 years:

1:2.1



BÄTTRE BESLUT
‣ Beslut fattas idag på ofullständiga

och bitvis felaktiga grunder.

KVANTIFIERBARA INVESTERINGAR
‣ För att sociala investeringar ska gå att

kvantifiera och värdera i nyttan de gör.

VÄLMOTIVERADE INVESTERINGAR
‣ Förstå och kunna motivera beslut med 

sociala investeringar.

Varför är HAI viktigt?
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