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Abstract 

 

This thesis aims to study the effects of the infrastructure project Västlänken in 

Gothenburg, a rail tunnel to be built through the city center. The study focuses on the 

community of Haga where one of the three exits will be constructed and also the 

surrounding urban environment, to see if the project can be sustainable.  

 

Sustainable urban development was selected as the theory, and the term "sustainable" is 

defined in this study using a number of criteria that two scientists developed. The 

criteria include economic, ecological and social perspectives on how a place or a 

geographical area can meet today's needs as well as possible needs in the future. The 

methods used were semi-structured interviews and content analysis of government 

documents. Interviews were conducted with various institutions in the city, and 

companies involved in the planning of the project in Gothenburg. Content Analyses 

were similarly analyzed with a focus on sustainability and development, to give an 

overview of the urban environment and planning area surveyed. The result lists the 

current urban environment and the economic, ecological and social interests in the 

planning area. The visions and goals of Västlänken, views of sustainability, and long-

term development. Not only in Haga, but throughout the city and region. 

 

The analysis then compared the material with the criteria for sustainability and 

sustainable development. It also gave an overview of the city's priorities of the various 

sustainability interests. The conclusion shows that the urban environment in Haga is 

sustainable today against the criteria of sustainability, and will most likely change the 

urban environment despite the city's visions of very small changes. The changes can 

affect the economic, ecological and social urban environment of the area with different 

impacts on the sustainability. 
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Inledning 

 

Bakgrund 

Göteborg har under en längre tid varit i behov av en uppgraderad infrastruktur av olika 

anledningar. Utvecklingen är stor i innerstaden, det finns ett ökat befolkningstryck men 

bristen på ett effektivt kommunikationsnätverk hämmar inflyttning och expandering av 

marknad, företag och logistik i hela regionen (GR Hållbar Tillväxt 2013:10). 

Göteborg som stad har tidigare genomgått en omfattande stadsutveckling och förnyelse. 

Stadens många förvandlingar har förändrat dess lokala och globala identitet inom 

samhälle, politik, ekonomi och miljö. Industrierna, varven och hamnen låg till grunden 

för Göteborgs enorma tillväxt innan 1970. Detta innebar problem vid varvens 

nedläggning och avindustrialiseringen i staden (Jörnmark 2005:14). Lösningen blev en 

kunskapsbaserad och kreativ utveckling i hela Göteborg för att gynna tillväxten med 

nya företag och verksamheter (Jörnmark 2005:20–22). Det revs och byggdes nytt; 

osanitära hus, industrilokaler och varv blev till IT- kluster, bostäder, universitet och 

företagsfastigheter. Ekonomi, innovation, tillväxt och marknad skulle lockas till staden.  

 

Haga är ett område där industrialismen syntes starkt. Ett mångkulturellt område med 

arbetarbostäder, skrot, några service- företag och trånga smutsiga gator. Saneringen av 

området skulle bli en viktig del i den nya staden, men protester och motstånd stoppade 

mycket av arbetet. Sedan dess har Haga nästan inte förändrats. Där finns en blandning 

av nya och gamla bostäder men också en blomstrande restaurang- och caféetablering. 

Idag är Haga en stor turistattraktion tack vare sitt unika utseende med ”pittoreska” 

trånga kullerstensgator (Göteborgs stad 2014a:14). Problemen vi nu ser för den hållbara 

stadsutvecklingen i detta område är bland annat att dagens kommunikationer och 

trafiklösningar ur ett tillväxtperspektiv är ohållbart. Liksom i resten av Göteborg samsas 

bilar, cyklar, spårvagnar och bussar med gångtrafikanter på en liten yta, med köer, 

buller och luftföroreningar som följder (Göteborgs stad 2014a:19-20). 

 

Till följd av detta utvecklas idag Västlänken; en tågtunnel som skall utvidga Göteborgs 

kommunikationsnät och grävas ner i de centrala delarna av staden, inklusive en station i 

Haga. Projektet skall lösa problemen med infrastruktur, och miljöföroreningar samt 

skapa bättre kommunikationer in till centrum och underlätta flödet av resenärer. 

Stationen i Haga kommer att byggas under jord, med flera uppgångar på olika platser 
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nära Hagas nuvarande spårvagnshållplats, samt med tillgång till viktiga gång- och 

trafikleder nära innerstaden. Västlänken är tänkt att förbättra kollektivtrafik, säkerhet, 

rörelse och miljö i innestaden, samtidigt som den skall kopplas till nuvarande regionala 

och nationella tågspår för yttligare effektivisering av nätverket (Intervju GR). Om 

projektet får det önskade resultatet innebär det ett ekonomiskt och socialt uppsving för 

regionen, staden och Haga enligt Göteborgsregionens kommunalförbund (2013:10). 

Beslutet om dragningen av tunneln, vart den skall gå och vilka stadsdelar den skall 

innesluta har valts ut av staden. Dock har beslutet bland annat kritiserats av de boende i 

staden, som utryckt sin oro för att projektet är för dyrt och att det kan förstöra 

kulturmiljö samt natur där spåren skall grävas ned (Se bild 1 och 2; Göteborgs stad 

2014). 

 

 

Bilder 1 & 2: 2014. ”Låt mig leva” ca 200 stycken träd med lappar, som kommer att 

försvinna eller flyttas under arbetet. Även skyltar med protester fanns i hela 

Kungsparken vid Haga. 

 

Det finns många ekonomiska, ekologiska och sociala visioner och mål inom stad och 

region för utvecklingen som Västlänken kommer att generera, och ofta är dessa 

ihopkopplade med en hållbar stadsutveckling (GR Hållbar tillväxt 2013). Hur stor effekt 

Västlänken kommer att ha och vilken roll den kommer att få för Hagas utveckling är 

svårt att förutse. Arbete ämnar förklara och analysera stadsmiljöns utveckling i området 

baserat på de konsekvensanalyser och undersökningar som staden gjort offentliga i 

förebyggande syfte inför projektet. 
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Problemformulering 

Arbetet ämnar studera om och hur infrastrukturprojektet Västlänken kan förändra 

stadsmiljön i Haga. Kritiken och intressekonflikterna som väckts av projektet 

ifrågasätter om detta alternativ är hållbart för utvecklingen i staden, samt för stadsmiljön 

i Haga. Förespråkare anser att projektet är en hållbar lösning på stadens 

infrastrukturproblem, medan motståndarna hävdar att det finns andra hållbara alternativ, 

och att Västlänken är ett dåligt sådant. Båda sidor använder sig av begreppet hållbarhet 

för att argumentera för sin sak.  

 

Målet med arbetet är en studie över Hagas utveckling i relation till Västlänken, vilka 

visioner staden har för platsen och en analys av dess strategier för en hållbar utveckling. 

Det kulturgeografiska perspektivet används i studien för att studera och förklara 

förändringar i stadsmiljön och relationerna mellan olika intressen (ekonomiska, 

ekologiska, sociala) i planeringen av projektet.  

 

Syfte: Att studera den hållbara stadsutvecklingen i Haga, och om Västlänken kan bidra 

till en bättre eller sämre ekonomisk, ekologisk och social- hållbarhet i området. 

 

Frågeställningar: 

 

- Hur ser den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten ut i Haga? 

- Hur kan Västlänken förändra hållbarheten i området? 

- Kommer Haga att bli mer, eller mindre hållbart efter etableringen av 

Västlänken? 
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Omfattning 

Geografiskt kommer arbetet fokusera på ett specifikt rum i Haga (Se karta nedan) därför 

att området är intressant ur ett kulturgeografiskt perspektiv; Västlänken innebär en 

förändring av de processer och aktiviteter som utgör stadsmiljön idag. Platsen innefattar 

ett område som inkluderar tre planerade uppgångar och en underjordisk station, som 

tillsammans bildar Station Haga. Därför kan den tänkas ge en bra överblick över 

eventuella förändringar och utvecklingsmöjligheter. Geografiskt är det också här den 

nuvarande spårvagnsstationen ligger, samt den stora korsning där det för närvarande 

finns stora problem med trafikflöden, korsande trafik och en osäker stadsmiljö. I detta 

arbete definieras därför platsen som detta planområde (inom röd markering; Se bild 3). 

 

Bild 3: Planområde. Stadsdelarna Haga (till vänster) och Vasa (till höger) som 

avgränsas av Hagaparken (mitten) och Rosenlund (i norr). Göteborgs stad (2014) 

 

Hållbar Utveckling valdes ut som teori på grund av dess relevans både lokalt i 

planområdet, och ett ökat intresse för hållbarhet i stadsutveckling. Begreppet är aktuellt 

både inom den kulturgeografiska forskningen, samt också i utvecklingsfrågor då det 

diskuteras i relation till politik, ekonomi samt samhällsfrågor. Detta kan vi se i tidigare 

forskning och hur ofta begreppen används i litteraturen och de offentliga dokumenten 

som analyseras i studien.  
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Förändringsprocesserna inom stadsmiljön i de olika områdena är tätt sammanlänkade 

och därför är det intressant att inkludera alla ämnesdiscipliner som berörs i Haga, i den 

mån det är möjligt. Fokus kommer att ligga på de ekonomiska, ekologiska och sociala 

intressena för att förenkla undersökningen. Den information som har samlats in 

innefattar de ämnesdisciplinerna, för att få en bättre bild över planområdet och alla 

processer som sker där. Den fysiska bilden som består av byggnader och parker, men 

också de som inte syns; ekonomiska och sociala processer i stadsmiljön. I och med att 

projektet Västlänken fortfarande befinner sig i planeringsstadiet försvåras möjligheten 

till konkreta resultat och tydliga slutsatser i studien, men hänsyn har tagits till det under 

framställandet av frågeställningarna, samt i analysen och diskussionen. 

 

De personer som intervjuades på respektive institution arbetar under de politiska målen 

för Göteborgs stad, kommun och region. Det innebär att vi kan utgå från att deras svar 

också utformats utifrån de målen. Inga kritiker eller motståndare till projektet 

Västlänken har heller inkluderats, då syftet är att studera hur staden definierar och 

applicerar Hållbar Utveckling på platsen samt hur stadsmiljön kan påverkas. Det är 

staden och regionen som planerar projektet, och politiker som tar besluten om 

utveckling, mål och strategier för att nå dessa.  

 

Disposition 

Studien består av att studera hur Hagas stadsmiljö kan förändras av byggandet av 

Västlänken i området, och vilka intressekonflikter som uppstår. Frågeställningarna i 

föregående kapitel har utformats för att svara på det syftet.  

 

Först presenteras tidigare forskning inom området och hur liknande studier har gjorts i 

hållbarhet och stadsutveckling. Därefter förklaras teorin Hållbar Stadsutveckling som 

används i arbetet, och har i syfte att hjälpa till med att förstå och förklara förändringarna 

av stadsmiljön i Haga. Sedan följer en utvärdering av de metoder som övervägts och 

används; semi- strukturerade intervjuer av projektansvariga samt innehållsanalys av 

offentliga dokument. I huvuddelen av arbetet presenteras resultatet av det insamlade 

materialet uppdelat efter fokus; Västlänken och infrastrukturen, stadsmiljön samt 

hållbar stadsutveckling. I den avslutande delen av studien analyseras och diskuteras 

materialet utifrån vida stadsmiljön är hållbar idag och i framtiden. I slutsatsen besvaras 

frågeställningarna och syftet, och sist sammanfattas hela arbetet kort. 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel summeras forskning inom de olika områdena som kan tänkas påverka den 

hållbara stadsutvecklingen; med fokus på sociala strukturer, ekonomi och ekologi. 

Forskning som kan vara intressant för arbetet och den kulturgeografiska inriktningen. 

Likaså ger det en överblick över det akademiska forskningsfältet idag, vilket kommer 

att ligga till grund för val av teori och metoder senare i studien. 

 

Urbanisering, samt utvecklings- och planeringsfrågor är ämnen som det finns utförlig 

forskning om. Framförallt inom kulturgeografi då inflyttning till städer och tillväxt av 

befolkning innebär ett stort tryck och en press på planeringen för att uppnå målet om en 

hållbar stadsutveckling.  

 

Den sociala hållbarheten 

I fråga om stadens sociala miljö är Doreen Massey en viktig forskare. Massey 

analyserar frågor om plats, rum och identitet i sitt arbete, men också frågor om globala 

och lokala förhållanden, samt nätverk och makt i förhållande till rörlighet. Hur 

förhållandena mellan dem ser ut och kan påverka utvecklingen på platser. I hennes 

artikel ”Geographies of responsibility” (2004) går hon in på djupet av platsbegreppet i 

förhållande till identitet och ansvar. Vilken mening plats har för oss och hur denna 

påverkar individer, grupper och därmed utformar platsens användningsområden; 

mötesplatser, vistelseplatser och så vidare. Olika platser känner olika ansvar och 

identiteter i relation till det globala (2004:17).  Samma tema återkommer hon till i ”A 

global sense of place” (1991) samt i ”For space” (2005:81–89), dock här mer detaljerat 

in på den globala nivån och dess relation till det lokala. Också hur betydande det 

globala perspektivet är för att förstå en lokal plats. Nyckeln till att förstå en plats 

karaktär och unikhet innebär att studera platsens historia och dess relationer till andra 

platser; ”what we need, is a global sense of the local” (Massey 1991:8) Doel & Hubbard 

(2010) anser däremot att vi inte lever på platser längre, utan vi lever i globala rum av 

flöden och nätverk. Att dessa är det viktigaste att fokusera på vid marknadsföring och 

utveckling i städer, nätverken är rent av avgörande för stadens tillväxt och hållbarhet. 
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Den ekonomiska hållbarheten 

Vid diskussion om urban utveckling är det politiska fokuset viktigt för att förstå 

planeringen och vad som ligger bakom Hagas hållbara utveckling. Här ligger likaså den 

ekonomiska tillväxten och dess problematik i centrum för stadsutvecklingen (Scott & 

Storper 2003). Inom politiken hanteras stora omfattade planeringsfrågor i städer och 

andra urbana områden, eftersom behovet av en genomtänkt planering är som störst här. 

Trycket från en ökande befolkning belastar också den byggda miljön, vilket medför ett 

behov av utförlig, långsiktig och hållbar planering.   

 

Det förekommer forskning av den politiska inblandningen och vem som egentligen har 

makten i planeringsfrågor (Flyvbjerg 2002), och hur det förändrat vår politiska styrning 

(Swyngedouw 2010). Framförallt forskas om skiftet från fokus på välfärd och 

inåtriktade nationella problem till det globala perspektivet och hur en stad skall attrahera 

och marknadsföra sig för att locka utomstående företag och marknader. Detta kallas 

Entrepreneurialism och har undersökts av forskare som till exempel David Harvey 

(1989) och Phil Hubbard (1996) pågrund av dess betydande inblandning i 

stadsutvecklingen idag. Hela städer byggs om, områden rustas upp och globala 

investeringar används för stadens utveckling och tillväxt (Hubbard 1996: 1441-1442). 

Detta innebär även det nu välanvända ”private-public partnership” vilket sammanfattas 

som samarbetet mellan statliga institutioner och privata företag i syfte att påskynda samt 

attrahera tillväxt och utveckling. Dock så fokuserar varken Harvey eller Hubbard på 

hållbarhetsperspektivet i dessa artiklar. 

 

Vidare förekommer det forskning om infrastruktur inom olika områden. Infrastruktur 

som en motor för utveckling i urbana områden och också för kringliggande region och 

förorter (Haughwout 1995). Inom området finner vi även ekonomiska modeller där 

olika sorters infrastruktur ger olika resultat av tillväxt och utveckling i regioner 

(Rietveld 1989). Infrastrukturens närverk samt hur länkarna mellan dem påverkar 

urbana områden och de sociala, politiska och geografiska aktörer som sköter och 

använder dem (Graham 2000) (Keeling 2010). Infrastrukturen innefattar flera olika 

intressen; sociala, ekonomiska och ekologiska och framförallt utvecklingsfrågor. Den 

binder ihop och skapar kopplingar mellan platser, människor och marknad. 
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Den ekologiska hållbarheten 

Fortsättningsvis inom forskning i hållbarhet och stadsutveckling finner vi en diskussion 

om huruvida hållbarhet går att definiera och hur möjlig den är i Jepson & Edwards 

artikel (2010). De jämför olika modeller för hållbar stadsutveckling; New Urbanism, 

Ecological City och Smart Growth. Efter en sammanställning om vad som gör dessa 

hållbara så framställer de sedan fjorton principer som kan appliceras i de flesta områden 

för att ”mäta” hållbarheten (2010:420–422). Dessa är en sammanställning av den 

sociala, ekonomiska och den ekologiska hållbarheten. Timothy Luke (2005) undersöker 

om det ens existerar hållbarhet inom planering, och vem det är hållbart för. Han 

konstaterar att hållbar utveckling är lika med ekonomisk tillväxt inom nationer, stater 

och territorier (2005:236). 

 

En studie har gjorts i Göteborg av Sara Brorström (2014) över stadens projekt som 

”Den hållbara framtidsstaden” och de problem som hållbarhetsplanering möter. Det 

största problemet i det fallet var enligt Brorström att alla de olika aktörerna i projektet 

hade olika idéer om hållbarhet och om vilka intressen som är viktigast (ekonomiska, 

ekologiska och sociala (Brorström 2014:29). Hon fokuserar på den sociala och politiska 

beslutsprocessen i samband med ett hållbarhetsprojekt. I slutändan utformade projektet 

visioner och mål och tittade på stadens problem idag i jämförelse med en hållbar 

utveckling i framtiden. Liknande problem, att vad gäller applicera strategier av 

hållbarhet skriver Rosan (2012) om i sin artikel om New York. Problematiseringen med 

strävan efter en grön stad, då olika stadsdelar har helt olika åsikter om vad den hållbara 

staden innebär. Här sammanförde hon det sociala och det ekologiska 

hållbarhetsperspektivet. Strategier för urban hållbarhet undersöker Yigitcanlar, Dur och 

Dizdaroglu (2015) genom att applicera olika sorters hållbarhet på olika geografiska 

skalor. De visar på hur viktigt det är att lyfta samman den sociala och ekologiska 

hållbarheten med de ekonomiska målen för att urbana städer skall fortsätta att blomstra. 

 

Inom hållbarhet finns det olika områden att fokusera på, men få gånger så inkluderas 

alla tillsammans. Infrastrukturens och Västlänkens effekter på stadsmiljön, blir 

följaktligen intressanta att studera då de förändrar kopplingar och förbindelser. Det finns 

därför en kunskapslucka som kommer att undersökas i det här arbetet; hur förbindelser 

med nya platser kan påverka stadsutvecklingen ur ekonomiska, sociala och ekologiska 

perspektiv tillsammans, samt hur långsiktigt och hållbart projektet är.
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Teoretisk utgångspunkt 

Hållbar stadsutveckling används teoretiskt i grunden av studien och omfattar en rad 

olika definitioner och ingångar, alla intressanta för just utveckling och planering i en 

stadsmiljö; ekonomi, politik, sociala konstruktioner, kultur, miljö och infrastruktur. Alla 

de faktorer som tillsammans bildar en unik stadsmiljö, en balans av dem och interna 

konflikter som representerar platsens identitet (Massey 1991:8). Hur de berör varandra 

och relationerna emellan dem går att studera ur olika kulturgeografiska perspektiv (Hay 

2005:6). Under denna studie har hållbarhet och utveckling av staden valts ut. Det 

innebär att den teorin är ett perspektiv ”för en analys av den sociala verkligheten” (Trost 

2010:11), men endast ett av de olika perspektiven som kan användas. Kapitlet kommer 

att redovisa den teoretiska omfattningen i arbetet, och teoretisk forskning har använts i 

syfte att definiera begreppen och förklara varför de valts ut.  

 

Olika perspektiv på utveckling 

Utveckling mäts vanligen runt om i världen med GNP, Gross National Product, men 

mätningen anses ha många brister (Redclift 1987:15). Den definierar den ekonomiska 

utvecklingen, produktiviteten, och exkluderar många andra aktiviteter i samhället 

(Redclift 1987:15) som är svåra att mäta. Sociala och ekologiska nyttor inom utveckling 

ingår inte, likaså relationen mellan dem och den ekonomiska tillväxten som associeras 

med utveckling (Redclift 1987:16). 

 

Utveckling är starkt länkad till globala processer (Jensen & Tollefsen 2012:8-9) på 

grund av att den kan ses som allmän betydelse, samt att globaliseringen påstås har 

skapat en ny, ojämn utveckling runt om i världen (Perrons 2004:27) Globalt och lokalt 

ser vi väldigt stora skillnader i tillgång till ekonomi, information, välstånd och marknad, 

dessutom skapar graden av globalisering stora skillnader i utvecklingen i staden och 

utanför (Perrons 2004:31–33). Det här arbetet ämnar undersöka hur utvecklingen lokalt 

i Haga kommer att förändras av Västlänken. Följaktligen kommer olika intressen av 

stadsutvecklingen i Haga att studeras; de sociala, ekologiska och ekonomiska.  

 

Infrastrukturen är en stor del av utvecklingen, då den binder ihop platser med varandra 

och sträcker sig över synliga och osynliga gränser. Den ekonomiska vinningen och 

tillväxten av olika sorters infrastruktur går att utläsa och analysera (Rietveld 1989). 
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Viktiga funktioner för infrastrukturen är hur den binder ihop platser, tillgängligheten till 

den och utvecklingen som sker runt den samt vilka aktörer som använder den (Rietveld 

1989:272). Västlänken har potential att bli en sådan gränsöverskridande motor för 

stadens utveckling, såväl lokalt som regionalt. Frågan som många ställer sig idag är 

dock om det är en hållbar lösning. Kritiken visar ett missnöje över valet av lösning på 

infrastrukturfrågan i Göteborg (Göteborgs stad 2014), och svårigheter för befolkningen 

att se de långsiktiga positiva effekterna. Därför är det också intressant att studera 

hållbarhets- begreppet i samband med ett infrastrukturprojekt lokalt i ett område. 

 

Hållbar Utveckling som teori 

Hållbarhet har blivit ett populärt uttryck i samband med planering och utveckling av alla 

de slag. Begreppen används av politiker, samhällsanalytiker, ekonomer och 

kulturgeografer, också i samband med Västlänken. Hållbarhet definieras inom planering 

som en balans mellan ekonomisk tillväxt, social förbättring och omtanke för miljön, 

samt innebär generellt: ”Sustainable development requires meeting the basic needs of 

all and extending to all the opportunity to satisfy their aspirations for a better life”.  

(WCED, Our common future. 1987:8). Denna definiering innebär dock en mycket bred 

uppfattning utan några specifika förklaringar av begrepp eller riktlinjer. Vad är 

grundläggande behov och hur kan möjligheterna för framtida generationer mätas? Detta 

är en tolkningsfråga som kan ligga till grund för en annan studie. Redclift (1987:199) 

ser hållbar utveckling som en motsägelse av två intellektuella teorier; begreppet 

innefattar hållbarhet som står för naturens gräns för hur mycket den kan bistå till 

människan. Och utveckling, i vilken människans materiella utvecklingspotential finns 

”inlåst” i naturen (Redclift 1987:199). Redclift anser att internationella organisationer 

använder begreppet i syfte att involvera ekologin och värnandet av naturen i den 

ekonomiska utvecklingen (1987:32). Men diskussionerna pågår fortfarande om det är 

möjligt att inkludera såväl miljöhänsyn och sociala strukturer samt i vilken mån dessa 

används och inkluderas i utvecklingen (Redclift 1987:37). 

 

Vidare analyserar Massey (2007:169) det neoliberala fokus på ekonomisk hållbarhet 

och tillväxt som hon ser som en underkastelse av kapitalist- utvecklingen. Neoliberaler 

ser den hållbarheten som grunden för upprustning och utveckling inom både sociala 

förhållanden och ekologisk hållbarhet till exempel. Att den västerländska 

neoliberalismen kan lösa eller förbättra den framtida hållbarheten med det kapitalistiska 
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systemet (Jensen & Tollefsen 2012:72–73). Massey är dock kritisk till denna metod som 

ett medel för hållbar utveckling (2007:169). Vi finner forskare som ser andra metoder 

för detta, som sociala aktiviteter. Sepe (2009), till exempel, menar att stadsutveckling 

och prioritering av platser avsedda till fotgängare kan generera en hållbar utveckling om 

den utnyttjas på rätt sätt.  

 

Diskussioner förs konstant av politiker och ekonomer bland annat, om vad som 

pengarna skall spenderas på för att skapa en bra grund för en hållbar stadsutveckling. 

Ett sätt att mäta är bland annat ”Cost- benifit analysis” i vilken kostnader och nyttor 

inom olika områden vägs mot skador på bland annat miljön vid beslut rörande 

planeringsprojekt (Redclift 1987:38). Emellertid ser vi i dagens västerländska 

neoliberala samhälle att ekonomi och marknad oftast bedömts som prioritet i 

utvecklingen (Redclift 1987:15).  

 

Hållbar Utveckling som begrepp 

Hållbar utveckling måste dock begreppsliggöras för en förståelse arbetets tankegång.  

Det sker i den här studien utefter Jepson & Edwards (2010:421–422) definition, till 

följd av deras undersökningar av olika hållbarhetsperspektiv inom ekologi, ekonomi och 

sociala intressen;  

 

Hållbar utveckling är enligt dessa principer: 

1. Jobs-housing balance (Balansen mellan bostäder, olika verksamheter samt 

institutioner).  

2. Spatial integration of employment and transportation (Underlättad tillgänglighet ökar 

produktivitet och effektivitet bland boende I området). 

3. Mixed land use (Markanvändning, blandning av byggnader, öppna ytor till exempel). 

4. Use of locally- produced, clean, and renewable energy sources. 

5. Energy and resource efficient building and site design. 

6. Pedestrian access (walking and biking) to work and leisure (Tillgänglighet). 

7. Housing affordability (for all income groups). 

8. Housing diversity (olika typer, stilar, kontrakt och vidare). 

9. Higher density residental development (En högre densitet och tätbebyggelse). 

10. Protection of natural and biological functions and processes (Skydd av parker och 

naturliga visteleplatser till exempel). 
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11. Resident involvement and empowerment (Boendes involvering och makt). 

12. Social spaces (public spaces to encourage social gathering). 

13. Sense of place (Platskänslan och identiteten I området). 

14. Inter-modal transportation connectivity (Effektiva transport- kopplingar skapar 

möjligheter för ökad interaktion och minskar beroendet av förorenande alternativ). 

 

Författarna (Jepson & Edwards 2010) betonar att dessa kriterier;“… capture the 

essential land-use dimensions of sustainability that are applicable to all communities” 

(2010:421) men det finns också yttligare förklaringar och tillägg som kan diskuteras. 

Tillsammans ligger dessa till grunden för en hållbar stadsutveckling som skall möta 

våra behov idag men också de vi kan tänkas möta i framtiden. Dessa principer kommer 

att användas som ”kriterier” i detta arbete, för att analysera hållbarheten i Haga. De 

finns inga värden att utgå ifrån, därför kan hållbarheten endast analyseras i form av en 

diskussion utifrån resultatet. 

 

Data om exakt uppdelningen av mark, energianvändning etc. kräver djupare 

undersökningar och tidskrävande analyser, därför valdes kriterierna 4 och 5 bort. De 

kommer att uteslutas ur analysen i arbetet, vilket innebär att 12 kriterier återstår. Alla är 

dock viktiga för balansen i området, och balansen för den unika stadsmiljön. Det är 

dock inte självklart att de inte motsäger varandra under vissa omständigheter, eller att de 

prioriteras i samma utsträckning under planeringen. Hållbarheten och utvecklingen i 

stadsmiljön Haga kan därför motiveras utifrån kriterierna, och gör det möjligt att 

diskutera hur de tillämpas på platsen. Följaktligen kommer kriterierna att ligga till grund 

för analysen om stadsutvecklingen i arbetet.  

 

Målet är att föra diskussionen om begreppet som en teori i samband med vad som 

händer i Haga. Hållbar stadsutveckling är en teori som på många sätt ett mål och en 

vision för Göteborgs stad (och andra städer i världen). Vilken relation, i vilken grad och 

hur intressena om hållbarhet samverkar med varandra i Göteborg är därför intressant för 

undersökningen. 
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Metodval 

Att studera hållbar stadsutveckling och tänkbara förändringar av denna innebär att 

metodvalet är utformat för att försöka innefatta analys av social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Hållbarheten är svår att mäta kvantitativt då den innehåller flera 

sociala aspekter som till exempel platskänsla och tillgänglighet i området. Därför har 

kvalitativ insamlingsmetod och en kvalitativ analysmetod använts i studien. 

Insamlingsmetoderna är semi- strukturerade intervjuer och offentliga dokument som 

analyserats, utefter detta gjordes sedan en innehållsanalys för att ta fram definiering av 

hållbarhet och hur stadsutvecklingen ser ut i Haga. Därför ansågs de metoderna som 

nödvändiga för att kunna svara på de kvalitativa frågeställningarna. 

 

Frågeställningen och syftet med studien är kvalitativ på grund av frågornas utformning; 

ingen av dem kan besvaras enkelt med data som ja/nej, kvantitativa mätningar eller 

siffror, och forskningen grundas på en kunskapsteoretisk ståndpunkt (se Teoretisk 

utgångspunkt) (Trost 2010:25–26). Det är djupgående frågor för att beskriva resultatet 

av undersökningar om hållbar stadsutveckling; processer på en plats samt 

samhällsvetenskapliga analyser. Detta yrkar därför på en kvalitativ metod (Hay 2005:4-

5). Undersökningar om hållbarhet då det inte finns exakta mått eller mätningar utifrån 

Jepson & Edwards (2010) teori, innebär att det är svårt att mäta kvantitativt. Därför 

passar också en kvalitativ metod in med teorin; att analysera och diskutera kvalitativt 

om stadsmiljön samt hur hållbar den är. 

 

Metodvalet är viktigt för validiteten och för reliabilitet i arbetet. Validiteten bestämmer 

vilken kvalité forskningen har, metoder och teorier skall stämma överrens med resultatet 

(Bryman 2011: 352). Det handlar i grunden om trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet, alla måste utvärderas i relation till enskilda fall. Reliabilitet i ett 

kvalitativt arbete är svårt då det rör pålitligheten och om undersökningen kan replikeras 

(Bryman 2011:352). Trovärdigheten i arbetet stärks av att triangulering används, dvs. 

att flera olika metoder och källor utnyttjas och kan jämföras med varandra, samtidigt 

som de validerar att studien blir teoretiskt grundad och därför ger större tillförlitlighet 

av resultatet (Bryman 2011:354). 
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Urval 

Målet är en förståelse för hur Haga kommer att utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv 

samt hur Västlänken påverkar platsen . Därför är det framförallt de planeringsansvariga 

och byggnadsansvariga för projektet vilka är intressanta att intervjua. Detta innebär en 

blandning mellan ett målinriktat urval och bekvämlighetsurval. Målinriktat då forskaren 

sökt sig direkt till källan för den information som är nödvändig; institutionerna och 

stadsbyggnadskontoret bland annat. Bekvämlighetsurval då studien använde de personer 

som fanns tillgängliga för intervjuer på dessa platser av dem som kontaktats (Bryman 

2011:433–435). Detta sparar in tid och arbete till skillnad från till exempel 

sannolikhetsurval där mycket förberedelser krävs, och respondenter måste till exempel 

kontaktas tidigt för ett utförligt resultat.  (Bryman 2011:196). 

 

De som intervjuades valdes ut som representanter för respektive institution, de var 

delaktiga i projektet Västlänken eller jobbar med (hållbar)stadsplanering och utveckling 

för stad, kommun och region. Detta för att få olika perspektiv på utvecklingen; 

infrastrukturen, staden och regionen. En person på varje arbetsplats intervjuades som 

representant för sin institution och nämns därför inte med namn, då det inte bedömdes 

som nödvändigt för resultatet om hållbar stadsutveckling. Sammanlagt fyra intervjuer 

gjordes: stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Göteborgregionens kommunalförbund 

(GR) och en telefonintervju med arkitektfirman Abako i Göteborg (som designar 

uppgångarna i Haga). Det gav en bred uppfattning över aktörernas olika roller i 

Västlänken och Hagas utveckling. Intervjuerna skedde på respektive institutioner i 

lugna miljöer. Hänsyn togs till att deras svar kan ha påverkats  av politiska influenser 

samt deras formella och/eller informella roller (Bryman 2011:420–424). Etisk hänsyn 

togs också i form av dokumenterat samtycke av inspelning, kvitto för lånade bilder och 

garanterad anonymitet vid intervjuerna. Telefonintervjun skedde på liknande vis, med 

hänsyn till mindre förluster då intervjun förlorade personlighetsintrycket på plats. Dock 

ses det inte som ett problem då intresset låg i vad som sades, inte hur det sades. Det 

fanns fortfarande möjlighet att utveckla tankar och diskussioner, samt att vara flexibel 

under samtalet. 

 

Metod för insamling av material 

Intervjuer är den vanligaste formen av primärdata vid kvalitativ forskning (Bryman 

2011:412, Hay 2005:7). Det gör det möjligt för forskaren att fokusera på det ämne som 
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önskas, och att undvika överflödig information. Syftet och frågeställningarna klassas 

som kvalitativa då de kan uppfattas på olika sätt, och det finns inga mätbara mål eller 

resultat (Hay 2005:80). Det passar in i de mer komplexa teoretiska begreppen som kan 

behövas diskuteras och förklaras (Flowerdew & Martin 2005:110) En semi- 

strukturerad intervju har använts (Se bilaga 3) i syfte att få en överliggande struktur över 

de teman som arbetet fokuserar på. Vid en ostrukturerad intervju är risken att ingen av 

frågeställningarna berörs då samtalet inte handlar om dem, och att tid och resurser läggs 

på en metod som inte ger någon stor utdelning. Vid strukturerade intervjuer finns det 

risk för att mycket resurser och tid spenderas på frågor som inte kan besvaras av en 

respondent som till exempel inte är insatt i ämnet. Det är viktigt att kunna vara flexibel i 

olika situationer (Flowerdew & Martin 2005:111, Hay 2005:80). Därför bedömdes det 

vara mest fördelaktigt att använda semi- strukturerad intervjumetod. Det gav också 

möjligheten till respondenterna att diskutera deras syn på hållbarhet, visioner för 

stadsutvecklingen och stadsmiljön. Deras definiering av begreppet hållbarhet är 

dessutom essentiellt för analysen, då de ligger till grund för hur hållbarheten och 

stadsutvecklingen ser ut i planområdet. 

 

Offentliga dokument och styrdokument har använts för att inhämta material, främst de 

konsekvensanalyser och framtidsvisioner som Göteborgs stad har gett ut genom olika 

institutioner. Dessa texter har valts ur och värderats som autentiska i arbetets syfte att 

utvärdera planerna med utgångspunkt från utveckling och hållbarhet. De är främst 

plandokument som gjorts offentliga i samband med detaljplanen, olika företag har hyrts 

in i vissa för att göra undersökningar åt staden. Det är viktigt att ha i åtanke att de utgör 

sekundärdata, det vill säga att någon annan har samlat in och rensat ut resultatet innan. 

De dokument som ansågs mest relevanta för det här arbetet sållandes ut tidigt i 

processen för att effektivisera. Detta gjordes efter relevans vad gäller anknytning till 

stadsmiljön, stadens utveckling och hållbarhet. Vid undersökningen utgick studien från 

två olika kriterier; se metod för analys.  

 

Metod för analysen 

Analysen medför en sammanfattning av det insamlade materialet samt en analys utifrån 

den teoretiska omfattningen; en analys av Hagas utveckling och hållbarhet i relation till 

Västlänken. Detta innebär bland annat en innehållsanalys med fokus på relationer och 

likheter i intervjuerna (Hay 2005:100) samt innehållsanalys av offentliga dokument. 
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Materialet har delats in i olika kategorier; efter sociala, ekologiska och ekonomiska 

intressen, och sedan efter de tolv olika hållbarhets- kriterierna. Utefter detta syns då de 

relationerna som finns mellan de olika intressena, samt därifrån går det att analysera 

hållbarheten (Flowerdew & Martin 2005:223–224). 

 

Innehållsanalysen har dessutom inkluderat visuell analys i form av kartor. Dessa är en 

viktig del inom kulturgeografin som komplement till innehållsanalys och intervjuer. 

Men de är också subjektiva och medför att källan borde kritiskt granskas (Flowerdew & 

Martin 2005:240), precis som planeringsdokument och annat material. De offentliga 

dokumenten har granskats och värderats som subjektiva dokument, men tillförlitliga och 

trovärdiga i det syftet att de representerar sina verksamheter och institutioner (Bryman 

2011: 496-497). Innehållsanalysen av de offentliga dokumenten gjordes efter två olika 

kriterier som skall besvara frågeställningarna, kriterierna valdes ut då de ansågs bäst 

kunna hjälpa med att uppnå syftet att analysera hållbarheten. Kriterierna innebär att de 

relevanta dokumenten har lästs, men bara den relevanta informationen för arbetet har 

sammanfattats, dvs. kriterierna är frågeställningar som bedömts som de mest relevanta 

(Hay 2005:100). Denna metod är viktig då den sparar tid och resurser i undersökningen 

och fokus behålls. 

 

Följande kriterier valdes ut: 

- Hur förehåller sig dokumenten till Hållbarhet och Utveckling? Definieras eller 

förklaras Hållbarhet och Utveckling?  

- Vilka sociala, ekonomiska och hållbara intressen kan utläsas? 

 

Intresset ligger i att analysera och diskutera innehållet av texterna och intervjuerna, 

därför har en innehållsanalys gjorts (Bryman 2011:528).  

Då hållbarhets- kriterierna inte utgår från nummer eller en viss nivå för att anses som 

hållbara, försvårar det analys av materialet. Att undersöka kvalitativt om platsen är 

hållbar blir då en diskussion som utgår från hur staden framställer platsen. 

Innehållsanalyser av till exempel Stadslivsanalys (Göteborgs stad 2014d) och liknande 

offentliga dokument ansågs därför bäst för att utvärdera hur hållbar stadsmiljön är. 

Genom att studera stadens analyser och sammanfattningar av stadsmiljön, utifrån 

hållbarhets- kriterierna. Likaså intervjuerna medförde en överblick över hur staden 

definierade hållbarhet och deras mål för utvecklingen i området. Dessa definitioner 
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används sedan vid diskussionen om stadsmiljön är hållbar och hur den framtida hållbara 

utvecklingen kan te sig på platsen. 

 

En stor mängd information samlades in utifrån de olika metoderna, och vid en 

utvärdering visade sig mycket vara användbart.  I början av arbetet var globalisering en 

viktig del av teorin, en del frågor utformades utifrån detta. Senare valdes det begreppet 

bort eftersom arbetet då blev för stort. Utöver detta bedöms metoderna som utförliga 

och väl valda i det här arbetet. Inga omfattande etiska dilemman eller problem under 

inhämtningen har stötts på, mycket på grund av en god förberedelse av material och 

tydliga samtycken från respondenterna som intervjuades. 
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Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer forskningen som samlats in enligt de olika 

inhämtningsmetoderna att presenteras, samt delas upp efter respektive område, det vill 

säga att den information som upphämtats genom alla metoder har sammanslagits i 

följande kapitel efter dess fokus i samband med forskningsfrågorna. All originaldata 

finns att tillgå vid önskemål. Arbetet kommer att utgå från området som är markerat på 

bilden nedan, detta område är också det planeringsområde som Göteborgs stad använder 

sig av i sina analyser och rapporter (Göteborgs stad 2014b). 

 

 
 

Bild 4: Gator i planområdet. Göteborgs stad (2014) 
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Västlänken och infrastrukturen 

Västlänken är en del av det Västsvenska paketet: en planeringsplan för Göteborgs stad 

och Göteborgs region med fokus på utveckling. Krav på en förbättring av 

infrastrukturen och kollektivtrafiken i både region och stad har lett fram till beslutet om 

den nya tågtunneln som skall binda ihop innerstaden med regionala och nationella 

nätverk (GR 2013:10). En av de tre nya underjordiska stationerna som skall byggas är i 

stadsdelen Haga. Denna kommer att innefatta två till fyra tågspår som skall tillgodose 

lokal och regionaltrafik. Ett av huvudsyftena med Västlänken är att kunna ta sig igenom 

Göteborg effektivt via tåg, att inte behöva stanna och byta färdmedel (Intervju GR; Se 

bilaga 1). 

 

Västlänken beskrivs som ett lokalt syfte med regionala och globala nyttor, och skall 

bidra till en stark regionkärna (Intervju GR). Syftet med detta är att öka tillgängligheten, 

sträcka sig ut på en global marknad, samt skapa attraktivitet för fler branscher och 

företag. Station Haga kan därför få en betydande roll; ” Den förändrar människoflöden 

och rörelse i hela regionen” (Intervju GR). De olika banorna som kommer att kopplas 

till Västlänken innebär utveckling, tillväxt och arbetsmarknad i alla riktningar, med 

Göteborg som kärna. Detta inkluderar fortsättningsvis även flygplatsen Landvetter, 

vilket kan medföra en kraftig utveckling för staden, regionen, marknaden och 

arbetskraften (Jörnmark 2005:56–57). Sträckan Göteborg till Landvetter är redan 

finansierad och planerad, och när Västlänken står klar finns möjlighet att åka direkt från 

flygplatsen in till Station Haga (Intervju Trafikkontoret). 

 

Haga saknar idag en genomgående kollektivtrafik, och Hagas tillgänglighet till 

innerstaden med en hög koncentration av människor kommer att innebära en stor 

skillnad för utvecklingen i området (Intervju GR). Tre stycken uppgångar från station 

Haga är planerade i dagsläget. Huvuduppgången har av ett flertal strategiska skäl 

placerats vid den nuvarande spårvagnshållplatsen i Kungsparken, i mitten av Nya Allén 

och Parkgatan (se bild 4). Denna är tänkt att ge en god förbindelse med innestaden och 

är en öppen och tillgänglig plats. Framförallt skall det också vara lätt att byta till 

spårvagn och buss för att kunna ta sig vidare till Sahlgrenska, Järntorget och andra 

stadsdelar med betydande målpunkter (Intervju Abako). Uppgången till vänster om 

Rosenlundsbron vid kanalen (se bild 4) har stor potential. Pusterviksplatsen där 

uppgången planeras är den plats inom planeringsområdet vilket bedömts ha utrymme 
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för utvecklingsmöjligheter (Intervju Stadsbyggnadskontoret; Se bild 5). Denna uppgång 

planeras på den nuvarande parkeringsplatsen längs med kajen, vilket ger en god 

tillgänglighet över bron mot innerstaden och den handel som finns att tillgå i Rosenlund 

(Intervju Stadsbyggnadskontoret). Dessutom är uppgången bra integrerad med gång- 

och cykelstråket västerut mot Järntorget. Den sista uppgången är planerad i den södra 

delen av planområdet, vid Handelshögskolan (Intervju Abako). 

 

Den fysiska utformningen innebär att stationsbyggnaderna i norr kommer att bli max en 

våning hög för att inte försämra sikten i området, och att inte förändra stadsbilden 

avsevärt (Intervju Abako). De skall också byggas i samklang de den övriga historiska 

arkitekturen som representeras av till exempel kyrkan från 1850, samhällsbiblioteket i 

Haga parken från 1890 samt Handelsbyggnaden som dateras från 1950-1990. 

Materialen skall därför vara av kvalité, de skall ha samma tidsanda som resten av Haga 

(Intervju Abako). 

 

Hur viktig Haga station kommer att bli för staden när Västlänken är etablerad tycker 

Trafikkontoret (Intervju) är svårt att säga.  Det beror på hur de lyckas trafikmässigt, att 

skapa en effektiv kollektivtrafikkoppling. Om de lyckas med detta, samt ökar antalet 

kollektivtrafikresenärer och cyklister, då skulle Haga station få en stor betydelse för 

både staden och omlandet. Det Trafikkontoret inte vill se är en stor förändring av 

stadslivet på grund av Västlänken, till exempel att inga barnfamiljer skulle ha råd att bo 

i Haga på grund av att det då ligger nära tågstationen (Intervju Trafikkontoret).  

 

Trafikkontoret (Intervju) anser att det finns en liten oro för att Haga stationen blir 

väldigt fin, men kanske inte mycket använd. De tycker att det finns en stor potential, 

men att det är mycket som skall gå rätt för att Haga station skall få den funktion som 

den är tänkt till (Intervju Trafikkontoret). Tågstationen i Haga blir nästan ”underordnad” 

de stora kulturmiljöerna, och kanske har detta blockerat lite av planerarnas tänk om vad 

som kan göras (Intervju Trafikkontoret). Fokus ligger helt på bevarandet, att inte störa 

området och den stadsutveckling som sker idag. Nymodigheter är det svårt att prata om 

när det gäller Haga (Intervju Trafikkontoret). 
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Stadsutveckling i Haga 

Projektet Västlänken berör två viktiga riksintressen; kommunikation och kulturmiljö. 

Riksintresset för kommunikation rör inte bara Haga och Göteborg, utan detta är ett 

nationellt riksintresse för en utvecklad infrastruktur. Kulturmiljön innefattar skydd och 

bevarande, i så stor omfattning som möjligt, av Kungsparken med anor från 1800-talet, 

Hagaparken samt Hagakyrkan (Göteborgs stad 2014b:8-9). Hänsyn har tagits till båda 

dessa riksintressen vid projektet, och fokus vid konsekvensanalyser har varit att undvika 

förändring av befintlig bebyggelse och miljö (Intervju Stadsbyggnadskontoret). Utöver 

detta har även den underjordiska stationen med dess tunnlar geografiskt placerats så, att 

riskerna med stora och skadliga lerschakt minimeras (Intervju Stadsbyggnadskontoret) 

liksom även stationens påverkan på viktiga kulturmiljöer. Det är viktigt att minimera 

störningar i nuvarande, men också i den framtida stadsmiljön och samtidigt också 

minimera de negativa effekterna av arbetet i området menar Abako (Intervju). 

 

 
 

Bild 5: Exempel på uppgång Pusterviksplatsen i Haga. Göteborgs stad (2014) Abako 

  

Planeringsområdet inkluderar en övergång mellan tre olika stadsdelar, och närheten till 

många fler. Platsen ligger i den nordöstra delen av stadsdelen Haga, på gränsen till 

Vasastaden och Inom vallgraven, som också är den stadsdel som räknas som 

innestaden. Planområdet utmärks av närheten till dessa stadsdelar, samt Kungsparken 

som korsar igenom platsen tillsammans med Allén (Se bild 4). Allén och Kungsparken 

är långsträckta samt löper längs med kanalen från öst till väst. De binder ihop Alléns 

bil,- cykel- och gångtrafik- i västra Göteborg med den östra delen.(Se bild 4). Det 

påpekas att de större affärerna inom dagligvaruhandeln som finns inom närområdet av 

platsen ligger på andra sidan Rosenlundsbron, i Rosenlund. Det innebär att boende i 
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Vasa, Haga och närliggande stadsdelar på den sidan av vallgraven måste passera all 

trafik i korsningen Sprängkullsgatan/Allén och över bron (Göteborgs stad 2014a:16–

17).  

 

Både Haga och Vasastaden som gränsar i öster är ”färdigbyggda” stadsdelar med ett 

”välutvecklat stadsliv” vilket skall bevaras och främjas (Intervju 

Stadsbyggnadskontoret). Hagaparken avgränsar de två stadsdelarna, samt är en av de 

viktigaste sociala och gröna tillgångarna i planområdet. Det är en plats för lek, sociala 

möten, fritid, natur och historia (Göteborgs stad 2014e 2014:25). Det gröna stråket, 

Kungsparken som sedan ”går in” i staden i en avvikande sväng, binder ihop 

Kungsparken med Hagaparken (Se bild 4). Detta är unikt i staden, ingen annanstans 

finner vi en dylik sammanhängande grön kil (Göteborgs stad 2014b:51). Detta är 

otroligt viktigt för Hagas karaktär och utmärkande drag (Göteborgs stad 2014b:51). 

Haga Nygata är en gågata med ett rikt café- och shoppingliv, dessutom har 

Handelshögskolan och den Samhällvetenskapliga fakulteten en stor dragningskraft ur ett 

akademiskt perspektiv (Göteborgs stad 2014a:14). Balsansen mellan de kommersiella 

och icke- kommersiella verksamheterna poängteras som en av styrkorna i området, och 

de skapar rum för samspel mellan turister, boende, studenter och arbetande (Intervju 

Abako). Detta innebär dessutom ”aktivitet och rörelse under stora delar av dygnet” 

(Göteborgs stad 2014a:15). Balansen mellan de olika inkomstgrupperna är unikt för 

stadsdelen Haga i jämförelse med andra stadsdelar i Göteborgs centrum, då Haga 

fortfarande inkluderar en del låginkomsttagare medan andra stadsdelar i innerstaden 

domineras av medel- och höginkomsttagare. (Se bilaga 4) 

 

Egenskaperna i området som pekas ut som unika i kulturmiljön är; en grön kil som 

åskådliggör historien, en intakt stadsplan med inspiration från kontinenten, park- och 

trädgårdshistoriskt värdefull miljö, ett viktigt historiskt rum präglat av 1800-talets ideal, 

samt viktiga visuella samband och den befästa stadens fornlämningar (Göteborgs stad 

2014b:51). Respekt för dessa punkter skall uppnås igenom att ta hänsyn till det material 

som används vid bygget av stationerna, att undvika förändringar av parkerna, 

siktlinjerna samt gatustrukturen. Handelshögskolan i planområdet värderas historiskt 

genom arkitekturen såväl som en del av universitetsstaden (Göteborgs stad 2014b:54).  
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Det påpekas i rapporter att den stora mängden trafik utgör en barriär som förhindrar 

flöden av gående och cyklister i den norra delen av Haga (Göteborgs stad 2014c:7).  

När staden intervjuade barn i området om deras upplevda säkerhet, uttryckte barnen att 

Sprängkullsgatan och den nuvarande hållplatsen Hagakyrkan kändes osäkra och svåra 

att ta sig över på grund av bilarna och cyklisterna (Göteborgs stad 2014c:19). De förslag 

och framtidsanalyser som gjorts har utgått från förutsättningen att biltrafiken ej kommer 

att öka mellan idag och 2035, men att gång- och cykeltrafiken, samt kollektivtrafiken 

fördubblats, nästan tredubblats, enligt visionen (Göteborgs stad 2014c:27) Förslagen 

som görs innebär en något mindre spårvagnstrafik vid Haga, medan bussturerna som 

passerar ökar en hel del (Göteborgs stad 2014c:27) Ett av resultaten i 

Trafikutformningsrapporten innebär att ”dagens bilister kan bevaras i området och att 

framkomligheten ändå är acceptabel” (Göteborgs stad 2014c:41). Även enligt 

Socialkonsekvensanalysen (Göteborgs stad 2014a:12) har Allén potential att hantera 

mycket mer gångflöden än vad den gör idag, detta på grund av de stora ytorna och det 

strategiska läget. Dessutom är tillgängligheten från platsen till avgränsande stadsdelar 

bra, för bilar, cyklar och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken anses extra viktig för just 

boende i Haga då många av dem ej har tillgång till bil (Göteborgs stad 2014a 2014:16). 

 

Vidare anses Pusterviksplatsen ha god potential att utvecklas till ett lugnt 

promenadstråk eller vistelseplats. Platsen har potential till positiv stadsutveckling då 

närheten till vatten är ett utmärkande inslag i stadsmiljön och i rummet, med 

vistelseytor längs kanalen (Se bild 5; Göteborgs stad 2014a:23).  

 

En hållbar stadsutveckling 

Framförallt läggs fokus på tillgängligheten och tryggheten vid Västlänken projektet. 

Tryggheten innebär långa siktlinjer, korta gångvägar och generöst tilltagna ytor 

(Intervju Abako). Uppgångarna skall byggas på platser med liten inverkan på Hagas 

stadsliv och minimera förändring av nuvarande byggnader. Hållbarheten kan enligt 

Abako (Intervju) sammanfattas som en balans mellan utbyggnad och bevarande av 

nuvarande miljöer. Det skall också tas hänsyn till dagens människoflöden, det vill säga 

att stationerna skall finnas tillgängliga där det idag vistas mycket människor och 

framkalla nya platser med potential till ökade flöden. På så sätt kan den nya platsen 

också underlätta och bistå överbelastade platser i området, samt tillföra trygghet 

(Intervju Abako).  
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Logistiskt sätt har platsen och uppgångarna valts ut där det finns bra bytesmöjligheter 

men också för att platsen ligger nära andra området med utvecklingspotential (Intervju 

Stadsbyggnadskontoret). Längs med Älven är till exempel ett område som håller på att 

planeras, med stor tillväxt och förändrad markanvändning. Från parkeringar och hamn 

skall kvarteren där tätbebyggas och inkluderas i staden (Intervju 

Stadsbyggnadskontoret).  Då Haga är känsligt för förändringar och utveckling på grund 

av sin viktiga kulturmiljö, är kopplingarna mellan dessa olika områden och Haga 

framförallt viktigt (Intervju Stadsbyggnadskontoret).  

 

Stadsdelen Haga ligger mycket strategiskt mitt i staden Göteborg. Det är nära till 

innerstaden, de västra stadsdelarna, de östra stadsdelarna och till hamnen. Hamnen och 

Älvstranden har under många århundraden varit en central punkt i Göteborg och i 

Västra Götaland och har hela tiden främjat utveckling, tillväxt och industri i hela 

regionen (Jörnmark 2005:14–15, 49). Närheten som Haga har till Södra Älvstranden (se 

bilaga 2), och en strävan efter en bättre tillgänglighet dit, skapar då automatiskt en 

koppling till Göteborgs främsta tillväxtkälla. 

 

Socialkonsekvensanalysen lyfter fram att det finns en utmärkande social gemenskap 

mellan de boende och verksamheter i området, också Stadslivsanalysen menar att ”Haga 

är en plats som berör människor långt utanför det lokala sammanhanget… en plats som 

många Göteborgare (och mer långväga gäster) har en relation till och en uppfattning 

om” (Göteborgs stad 2014a:18). En mindre förändring kommer att ske i området Haga, 

men ingen av de intervjuade vet exakt hur denna kommer att se ut eller har lagt fokus på 

att studera framtida effekter av Västlänken. Det anses viktigt är att försöka behålla 

småskaligheten i Haga, då den är viktig för Göteborgare och för turister (Intervju 

Stadsbyggnadskontoret). Dessutom finns det ett ansvar att inte omöjliggöra framtida 

utveckling. Det skall kunna byggas om, läggas till och kopplas till om det blir 

nödvändigt i framtiden, för ett hållbarhetsperspektiv (Intervju Stadsbyggnadskontoret).  

 

Fortsättningsvis kan en ökning av antal besökare och bättre tillgänglighet till stad och 

region bidra till en ökad attraktionskraft, vilken i sin tur kan skapa underlag för ökad 

företagsverksamhet och ökade bostadspriser (Göteborgs stad 2014b:81). Risken är då en 

gentrifiering, där Haga kommer förändras till fördel för höginkomsttagare men trycka 
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undan fler lokala och småskaliga verksamheter, samt låginkomsttagare (Göteborgs stad 

2014b:81). Om Station Haga får den önskade rollen som en använd knutpunkt för fler 

resande och pendlare kan det försvaga den småskaliga rollen och karaktären, vilken är 

en del av platsens identitet. På grund av fler tillfälliga besökare som följd av 

etableringen av Västlänken, kan också ge området ”en mer handelsriktad och 

kommersiell prägel” (Göteborgs stad 2014a:24). Detta skifte av identitet kan upplevas 

som störande, medan andra kan se det som positivt (Göteborgs stad 2014a:25). Inga 

åtgärder planeras för tillfället för att förhindra en sådan stadsutveckling; en förändring 

av den sociala hållbarheten och områdets identitet. 

 

”Den nära storstaden” beskriver den trafikstrategi som Trafikkontoret arbetar med inom 

hållbarhet (Intervju).  ”Nära” är ett begrepp med en stark social dimension och 

koppling; närhet mellan människor och koppling med andra områden för en social 

närhet. Därmed också ett bidrag till minskad segration. ”Närhet” ur det ekonomiska 

perspektivet av hållbar stadsutveckling innebär en tillgång till saker, möjlighet att ta sig 

någonstans, att kunna göra det du behöver göra samt att det du vill ha finns nära. Då 

kostar det mindre att ta sig dit. Det ekonomiska perspektivet är också närvarande i 

storstads- begreppet. ”Storstaden” innebär en attraktiv stadsmiljö som drar till sig 

verksamheter och näringsliv (Intervju Trafikkontoret). Tätbebyggelse är vidare en del 

av storstaden, många människor på samma plats skapar bland annat kreativitet enligt 

Trafikkontoret (Intervju). Detta gynnar dessutom integration och den sociala hållbara 

stadsutvecklingen. Det ekologiska perspektivet innebär fokus på ett hållbart resande, en 

tillgänglig storstad som är enkel att ta sig runt i. För att gynna och utöka 

kollektivtrafiken måste det gå trögare för bilisterna (Intervju Trafikkontoret). 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund ser på hållbarhet ur ett tillväxtperspektiv. En 

hållbar tillväxt är ”ett verktyg för att rädda världen” (Intervju GR). Tillväxten definierar 

de som att dela upp eller förändra tillgångarna på platsen, men också att utnyttja och 

använda resurserna på ett hållbart sätt. Med en beräknad stor ökning av inflyttningen till 

Göteborg är därför tätheten, effektiviteten och rörelsen viktig för just hållbarheten, och 

det sätter en stor press på trafiken (Intervju GR). 
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Analys av hållbarheten i Haga 

Analysen ämnar diskutera och utvärdera resultatet i samband med forskningen och 

teorin om Hållbar Utveckling. Materialet ger en bred bild över Hagas nuvarande 

stadsutveckling samt de processer och aktiviteter som kan påverkas av Västlänken. 

Nedan följer en utvärdering av hur Göteborg definierar hållbarhet och utveckling i 

samband med stadsmiljön i Haga. Avslutningsvis mynnar analysen ut till en diskussion 

och slutsats om vad Västlänken kan tänkas förändra i planområdet och om projektet är 

hållbart för Haga utifrån Jepson & Edwards (2010:421–422) kriterier nedan. Nummer 4 

och 5 exkluderades från analysen i teorin då det inte ansågs möjligt att ta med de 

kriterierna på grund av arbetets storlek. 

 

Kriterierna för hållbarheten är: 

1. Jobs-housing balance.  

2. Spatial integration of employment and transportation. 

3. Mixed land use. 

6. Pedestrian access (walking and biking) to work and leisure. 

7. Housing affordability (for all income groups). 

8. Housing diversity (of style, type and tenure). 

9. Higher density residential development. 

10. Protection of natural and biological functions and processes. 

11. Resident involvement and empowerment. 

12. Social spaces (public spaces to encourage social gathering). 

13. Sense of place. 

14. Inter-modal transportation connectivity. 

 

Den positiva hållbara stadsutvecklingen som Västlänken kan ligga till grund till enligt 

staden, är flera. Trygghet och tillgänglighet är framförallt stora delar av dessa. En 

genomtänkt byggnation av uppgångarna på strategiskt utvalda platser kan resultera i att 

nya ytor börja användas, att ökade flöden cirkulerar på platsen och bidrar på så sätt till 

en tätare stad. Öppna ytor, med mötesplatser, vistelseytor och grönska är vidare också 

önskevärt i staden för hållbarheten, det bidrar till tryggheten och flöden av människor 

samt aktiviteter på platsen. Detta i sin tur påverkar attraktiviteten i området, men också 

för staden i helhet.  

 



Julia Halldin  2KG30E  Linnéuniversitetet 

27 

Flera av dessa kriterier ser vi uppfylls, i olika grader. En högre densitet av 

bostadsutveckling enligt punkt 9 är svår i Haga, det finns få platser med 

utvecklingspotential. Dessutom innebär en önskan om god sikt över området att en 

densitet i form av flera våningar på husen förhindras (Intervju Abako). Likaså sociala 

mötesplatser och tillgänglighet för gående är svårt att tillmötesgå ur ett 

utvecklingsperspektiv. Det skulle innebära fysiska omstruktureringar och förändringar 

av stadsmiljön, inklusive parkerna och de historiska gatorna, vilket staden vill undvika 

(Intervju Stadsbyggnadskontoret) 

 

Kommersialismen diskuteras kort i konsekvensanalyserna, att balansen mellan dessa 

och icke- kommersiella verksamheter på platsen är viktig för identiteten och för 

stadsmiljön. Punkt 1 förespråkar i enlighet balansen mellan jobb och bostäder, dock kan 

det vara en tolkningsfråga vad som anses som jobb och vad som ”hus”. I nuläget är 

uppfattningen att Haga har balansen, då den nämns i flera sammanhang i detaljplanen 

(Intervju Stadsbyggnadskontoret). Men med ett ökat flöde av människor, och fler 

mötesplatser, löper området stor chans att locka till sig mer kommersiella verksamheter 

(Göteborgs stad 2014a:24), vilket kan uppfattas som att balansen rubbas. Det finns inga 

undersökningar om hur balansen i den unika stadsmiljön Haga kan påverkas av de nya 

flödena. Det poängteras att balansen är viktig och utmärkande för området (Intervju 

Abako), men bristen på platser med utvecklingspotential i planområdet är det enda 

motargumentet för varför den stadsutvecklingen inte kan ske (Göteborgs stad 

2014a:24). Detta kan starkt påverka punkt 7 och 8 vilka förespråkar hållbarhet som ett 

varierat utbud av bostäder och möjlighet för alla inkomstgrupper att bo i området 

(Jepson & Edwards 2010:421). I nuläget betonas det att den varierade hus- stilen, mixen 

mellan nytt och gammalt och de olika tidsepokerna är en viktig del av Hagas stadsmiljö, 

vilket innebär att de uppfyller hållbarhetskriteriet. Också undersökningar om 

inkomstgrupper visar att det är varierat jämfört med andra stadsdelar i Göteborg. Nästan 

alla punkterna för en hållbar utveckling som presenteras i teorin, har uppfyllts till en 

viss del. 

 

Staden vill bevara platsen i så stor utsträckning som möjligt, samt dess sociala och 

historiska balans som utmärker området. Det finns inga utredningar eller analyser hur 

dessa kommer att påverkas av Västlänken. I projektet Västlänken läggs stor vikt på de 

sociala nyttorna i området, samt mån om miljön likaså. Detta är i enlighet med punkt 3 
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och 10, som då uppfylls och kan konstateras som hållbara (Jepson & Edwards 

2010:421–422). Skyddet av parken och byggnaderna som är viktiga för stadsmiljön 

bidrar dessutom till platskänslan som är punkt nummer 13. Att känna tillhörighet och 

trivsamhet på platsen, vilket enligt Jepson & Edwards (2010:422) ökar interaktion och 

involvering i området. Detta i sin tur kan enligt dem förbättra befolkningens förmåga att 

organisera samt bemöta förändringar (2010:422) som är hållbarhetskriteriet enligt punkt 

11. 

 

Västlänkens etablering i området Haga fokuserar på gående, cyklister och vistelsevänlig 

stadsutveckling som punkt 6 och 12. Mötesplatser, parker och sociala möten prioriteras, 

också tillgängligheten till olika platser enligt punkt 2. Tillgängligheten anses därför 

hållbar då den ökar effektiviteten och produktivitet bland mänskliga flöden (Jepson & 

Edwards 2010:421). Enligt Jepson & Edwards kan det också leda till ökad frekvens för 

interaktioner bland invånarna (2010:422) och även punkt 14 poängterar hur viktigt 

kopplingen mellan platsen och enkelt tillträde till transporten är. Västlänken och 

utveckling av infrastrukturen gör stora delar av staden och regionen tillgänglig för fler 

människor, vilket yttligare innefattar punkt 14.  

 

Dessa punkter är väldigt beroende av varandra för att uppfyllas, och påverkar varandra 

till stor del. Hållbarheten innebär att det också skall finnas rum för förändringar och 

tillägg i stadsmiljön, att inte bygga ”bort” framtida stadsutveckling. Men än finns inga 

planer eller detaljerade mål för att uppnå detta förutom en vilja att förändra så lite som 

möjligt av den nuvarande stadsmiljön. Platsen är beroende av att Station Haga används 

som staden och regionen planerar att den skall användas. Att cyklister och 

kollektivtrafiken ökar medan biltrafiken är oförändrad. Till exempel skulle minskat 

antal cyklister och gående, samt en ökning av biltrafiken, innebära att rummet blir 

obalanserat med stora ytor för få människor och små ytor för en stor andel bilar. På 

detta sätt skulle rummet även bli otryggt och miljön sämre än vad den är idag. Än har 

det inte tagits fram strategier för hur staden skall gå tillväga med dessa trafikmål, 

specifikt hur cyklister skall öka och bilister minska (Intervju Trafikkontoret). 

 

Den hållbara stadsutvecklingen kan påverkas på många olika sätt som nu förklarats, 

men det är svårt att räkna ut dessa förändringar i förskott. De är beroende av varandra 

och beroende av människor, verksamheter, politik och ekonomi. Fortfarande idag är 
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materiella framsteg och tillväxt associerade med varandra, och vår västerländska fokus 

på just dessa inom utveckling i politik och ekonomi (Reid 1995:130). Haga är speciellt 

ur ett kulturgeografiskt perspektiv då balansen mellan olika intressen (de ekonomiska, 

sociala och ekologiska) är väldigt viktiga för stadsmiljön. Och det är också den 

stadsutveckling som skall värnas samt helst bevaras enligt Jörnmark (2005:20) då 

tätheten, variationen och öppenheten ligger till grund för innovationer och kreativitet i 

urbana områden.  

 

Är stadsutvecklingen hållbar? 

Frågeställningarna ville svara på:  

- Hur ser den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten ut i Haga? 

- Hur kan Västlänken förändra hållbarheten i området? 

- Kommer Haga att bli mer eller mindre hållbart efter etableringen av Västlänken? 

Sammanfattningsvis är planområdet enligt fråga 1 i Haga idag hållbart enligt kriterierna, 

redan innan etableringen av Västlänken. Området har ett varierat utbud av olika 

verksamheter, bostäder och användning av mark. Husen är bevarade från olika 

tidsepoker med olika stilar och strukturer, också olika inkomstgrupper bor i området. 

Det finns ytor och gröna områden för socialt umgänge, samt specifika och avsatta stråk 

för cyklister och fotgängare. Vidare beskriver staden området som unikt, en ”färdig” 

stadsdel med sin egen historia och platskänsla (Intervju Stadsbyggnadskontoret). 

Kritiken mot en förändring i området, att Västlänken skall stoppas för att till exempel 

skydda träden längs med Allén, visar också på en lokal involvering och tillgivenhet för 

den nuvarande platsen. Bristerna skulle ligga i kopplingen till staden, andra stadsdelar 

och regionen; det vill säga infrastrukturen. I dagsläget är det en förvirrad hållplats, 

osäker, utan struktur eller integrering i den nuvarande stadsmiljön i planområdet. Inte 

heller densiteten av bostäder är speciellt hög jämfört med nybyggnationer i Södra 

Älvstranden till exempel. Enligt de tolv olika kriterierna för hållbarhet uppfyller därför i 

dagsläget planområdet nio stycken. 

 

Vilka av hållbarhetskriterierna som kommer uppfyllas efter etableringen av Västlänken 

enligt fråga 2 är svårt att säga med säkerhet. Hållplatserna kan fördelas i planområdet, 

integreras i den unika stadsmiljön, och effektiviseras i enlighet med transportkriterierna 

nummer 2. Tunneln och uppgångarna skulle även kunna argumenteras vara en högre 
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densitetsutveckling, som då de lämnar öppna ytorna ovan jord (Jepson & Edwards 

2010:421–422). Konsekvenserna utefter hållbarhetskriterierna kan vara att 

markanvändningen förändras. Inflyttning av fler verksamheter och en gentrifiering av 

bostäderna innebär en mindre varierad markanvändning, att lägre inkomstgrupper ej har 

möjlighet att bo i området. Balansen mellan bostäder och arbeten kan förstöras och 

platskänslan kan då också försvinna, i med en sådan förändring av den nuvarande 

stadsmiljön.  

 

Om konsekvenserna som dessa undviks genom olika motverkande strategier, uppfyller 

planområdet tolv av tolv kriterier för hållbarhet. Om Västlänken däremot startar en 

process av diverse förändringar i området, vilka diskuteras ovan som negativa ur ett 

hållbarhetsperspektiv, kan det i värsta fall innebära att planområdet uppfyller sju av tolv 

kriterier. Hållbarheten efter etableringens effekter på stadsutvecklingen enligt fråga 3 

kan därför inte besvaras idag.  

 

Sedan finns det alternativet att Västlänken inte skapar några nämnbara förändringar av 

stadsutvecklingen alls, varken hållbara eller icke- hållbara. Om Västlänken efter sin 

etablering ej används i stor utsträckning, inga nya eller större flöden av människor 

strömmar in i planområdet, skulle mycket förbli oförändrat. Med en liten fysisk 

påverkan på stadsmiljön i form av: något bredare gångvägar, omdirigering av biltrafik 

samt integrerade uppgångar. Då skulle inga större flöden förändra tryggheten eller 

säkerheten i området. Det skulle yttligare försvåra etableringen av nya mötesplatser och 

vistelseytor.  
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Diskussioner om stadsutvecklingen 

Det framstår som ett möjligt scenario att Västlänkens etablering kan orsaka sociala, 

ekologiska och ekonomiska förändringar vilka kan upplevas både positiva och negativa 

för olika människor ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad som gynnar affärer, och studenter i 

området kanske inte uppskattas av boende eller barnfamiljer. Vid en gentrifiering skulle 

inte bara bostadspriser och in- och utflyttning påverkas, det också ligga till grund för en 

omfattande förändring av balans och identitet i området. Det finns en risk att Hagas 

stadsmiljö kan förändras utifrån konsekvensanalyserna, och brist på utredningar inom 

dessa förändringsprocesser i området skapar en suddig bild av platsen i framtiden. 

Framförallt bristen av sammanlänkande konsekvensanalyser, det vill säga hur till 

exempel sociala intressen kan påverka den och förändra ekonomiska samt ekologiska 

stadsutvecklingen. 

 

Kommersialismen kan vara en ekonomisk förändringsprocess som förändrar Hagas 

balanserade stadsmiljö. Det är inte otänkbart att större flöden av människor från olika 

delar av regionen ger en ökad mångfald på platsen som kommer att gynna etableringen 

av fler verksamheter. En ny knutpunkt och mötesplats i regioncentrat, inte minst nära 

innerstaden, är ofta en bra plats för nationella och globala företag samt affärer att slå sig 

ner och utvecklas (Hubbard 1996). Möjligheterna med en direktlänk till flygplatsen 

Landvetter i sin tur, kan öka flöden av människor och gods in i området. Här känner 

staden till risken att småskaliga och mindre verksamheter slås ut i Haga för att ge plats 

åt den utvecklingen, men verkar inte lägga någon större vikt vid det. Unik kultur och 

upplevelser i den urbana och globala staden är lika viktigt som tillväxt och innovativ 

utveckling, för att locka investering och kapital (Hubbard 1996:1 443). Frågan är om 

Göteborg måste välja i Haga; är det omöjligt att behålla den historiska och unika 

kulturmiljön om platsen blir attraktiv för exploatering av företag och verksamheter? 

 

Området Älvstranden är ett klart exempel på hur globala flöden, kreativa företag samt 

universitetsinstitutioner bidrog till klusterutveckling i stor skala i Göteborgs hamn och 

därmed utveckling i hela staden (Jörnmark 2005:30). Närheten till områden med 

utvecklingspotential, en bättre tillgänglighet på grund av förbättrad infrastruktur, skulle 

därför yttligare kunna vara en förändringsfaktor av stadsmiljön i Haga. Det är ett av 

Göteborgs konkurrensfördel i staden, i regionen och globalt (Jörnmark 2005:22) Att 

sprida ut de kreativa och innovativa källorna till olika stadsdelar med goda 
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kopplingsmöjligheter; den ”nära storstaden” (Intervju Trafikkontoret). Det generar i sin 

tur den mångfald, varierande stadsmiljö och användningen av mark som punkt tre, åtta 

och elva förespråkar inom hållbarhet. Utan den lokala befolkningens stöd för projektet, 

om de skulle känna en motvilja till det, kan det slå väldigt fel i områdets planerade 

utvecklingsprocess. Globala företag och verksamheter kan vara beroende av den lokala 

balansen och unika stadsmiljön i området (Massey 2004:15).  

 

Under arbetet med Västlänken finns det risk för förändringsprocesser och att 

stadsmiljön skadas, det finns utredningar, men svårt att studera i vilken grad arbetet kan 

permanent förändra platsen. Utredningar och planering utvärderas hela tiden om detta, 

hur trafik och människor kommer att påverkas under arbetet. Den påverkan som 

Västlänken ger i planområdet utgår mycket ifrån spekulationer från staden och från 

regionen, det finns inga specifika strategier eller undersökningar om hur de olika 

förändringarna i Haga skall tacklas sen när arbetet på platsen är färdigt. Västlänken ses 

framförallt av de som intervjuades som en motor för den positiva utvecklingen på 

platsen, den kommer själv generera nya flöden och ökad koncentration av människor. 

Ökade flöden av människor på platsen är fortsättningsvis en av de få rimliga slutresultat 

som staden och det här arbetet kan konstatera. Fysiska förändringar i stadsmiljön är 

främst uppgångarna och små tillämpningar inom trafiken i området. 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning kan vara att titta på om Västlänken är en faktor som bygger för 

utveckling i framtiden, det vill säga; går emot hållbarhetsperspektivet. Det blir tydligt i 

denna studie att det påverkar lokalbefolkningens inställning till Västlänken, och 

kommunens självsäkerhet i förmedlingen av de positiva effekterna som kan förväntas. 

Men till vilken grad det kan påverka innebär en politisk analys och en djupare 

undersökning av de olika nivåerna där beslut och mål tas fram. Fortsättningsvis är det 

intressant att göra samma studie igen, när Västlänken etablerats och varit funktionell i 

planområdet under en längre tid. Då är det möjligt att se de förändringar som har blivit 

till resultat för Haga. Att titta på hållbarheten och stadslivet i helhet, för att se hur 

området påverkats. Att jämföra den studien med detta arbete skulle då kunna utvärdera 

hur hållbarheten påverkats och om stationen används i den mån som planeras.  
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Slutsats 

Det går att konstatera att det finns möjligheter för många olika förändringar i Haga, som 

till följd av Västlänken. En ökad tillgänglighet till platsen, andra stadsdelar och 

regionen. Fortsättningsvis även trygghet i närområdet och bättre miljö till förmån för 

kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister. Men det finns också risk för en 

gentrifiering i närområdet samt en utveckling av kommersiella verksamheter. Hagas 

sociala identitet och turism kan förlora på det medans tillväxt och företag skulle gynnas. 

Effekterna kommer att bero till stor del på hur Västlänken etableras och tas emot av 

lokalbefolkningen, i vilken utsträckning stationen kommer att användas. Dessutom hur 

planerarna tar tillvara på potentialen av byggnationen för att utveckla området, samt hur 

de prioriterar olika hållbara perspektiv. Hållbarheten kan också bero på hur platsen tas i 

användning. Utan de ökade flödena av människor på platsen riskerar stationen att 

hämma framtida utveckling av infrastrukturprojekt i planområdet, ekonomisk förlust, 

samt eventuellt missnöje från boende och verksamheter i området. 

 

Hur ser den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten ut i Haga? 

Balansen mellan olika företag och boende är utmärkande för Haga, och 

markanvändningen likaså är varierad enligt staden. Det finns en blandning mellan 

kommersiella och icke- kommersiella verksamheter, och öppna ytor inom planområdet. 

Tillgängligheten och säkerheten är faktorer som inte anses vara hållbara ur något 

perspektiv, och en förbättring av dessa ser staden skulle förbättra sen sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbara stadsutvecklingen. I dagsläget är kollektivtrafiken 

spridd i planområdet och ej integrerad eller kopplad till staden i den utsträckning som 

önskas. Planområdet är inte heller tätbebyggt eller har en hög densitet. Haga utvärderas 

slutligen som hållbart idag med parker, cykel- och gångstråk, variation av hustyper och 

inkomstgrupper, samt bra platskänsla och involvering bland boende. 

 

Hur kan Västlänken förändra hållbarheten i området? 

I bästa fall förbättrar Västlänken Hagas stadsmiljö med små sociala förändringar i 

enlighet med stadens visioner; nya flöden av människor som skapar säkerhet och 

tillgänglighet, nya mötesplatser och vistelseytor som inte inkräktar på nuvarande gröna 

stråk eller områdets kulturhistoriska identitet. De fysiska förändringarna blir då i en 



Julia Halldin  2KG30E  Linnéuniversitetet 

34 

liten skala; nedkortad bilväg och mindre biltrafik, tre nya men integrerade uppgångar, 

lite bredare gång- och cykelvägar. 

 

I värsta fall kan Västlänken ligga till grund för stora förändringar som är negativa ur 

stadsutvecklingens hållbara perspektiv. Ekonomiska förändringsprocesser kan i fallet 

vara gentrifiering, inflyttning av kommersiella verksamheter och att småskaliga 

verksamheter slås ut. De påverkar den sociala och ekologiska hållbarheten; obalans av 

stadsmiljön, identiteten tar skada, integrationen tar skada, också förändrade möjligheter 

för olika inkomstgrupper att bo i området. Vid en påtaglig förändring som denna finns 

det också en möjlighet att hus rivs och mark från parker eller liknande tas i anspråk, för 

utveckling av verksamheter och en högre densitet av bostäder. De fysiska 

förändringarna kan då bli klart större i planområdet och påverka stadsmiljön i en mycket 

större utsträckning än i det bästa fallet. Dock utgår det här scenariot ifrån att Västlänken 

ligger till grund för en ny tillväxt med större flöden, samt fler människor och aktiviteter 

i området. Om Västlänken inte tas i användning i den mån som staden planerar (ökade 

flöden av människor och aktiviteter) finns det också en möjlighet av ytterst få 

förändringar av stadsmiljön i Haga. Då påverkas hållbarheten knappt alls. 

 

Kommer Haga att bli mer eller mindre hållbart efter etableringen av 

Västlänken? 

Dessa olika möjligheter kan sammanfattningsvis motverka eller främja hållbarheten för 

projektet Västlänken och Haga. Tryggheten, tillgängligheten och utvecklingen hänger 

på att stationen får den sociala, ekologiska och ekonomiska funktion som valts ut åt den, 

både i ett lokalt och i ett regionalt sammanhang.  

 

Studien visar att ur flera ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv anses 

planområdet i Haga vara hållbart idag. Efter etableringen av Västlänken kommer 

stadsmiljön med största sannolikhet förändras trots stora ansträngningar att bevara, med 

olika resultat för hållbarheten i området. Både synliga och osynliga. I nuläget är det 

dock mycket svårt att avgöra om projektet och de förändringarna som efterföljer 

Västlänken är positivt eller negativt för Hagas stadsutveckling. Inte heller hur mycket 

förändringarna påverkar varandra. Vid en lyckad integration av Västlänken i 

stadsmiljön har den potential att uppfylla fler kriterier, men i nuläget går det inte att 

svara på den frågan. 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att titta närmare på infrastrukturprojektet Västlänken, vilken 

är en tågtunnel som skall byggas igenom Göteborgs innerstad. Studien fokuserade på 

stadsdelen Haga där en av de tre uppgångarna skall byggas; Station Haga. 

Intressekonflikterna som uppstått mellan medborgare och staden under planeringen av 

projektet gav upphov till problemformuleringen. Hur ser stadsmiljön ut i Haga, och hur 

skulle Västlänken kunna influera den. Den tidigare forskningen inom området visar på 

en brist av en sammanställning av de olika intressena och perspektiven av stadsmiljön 

och vid projekt. Oftast studeras enbart infrastrukturen, endast den ekonomiska 

utvecklingen eller fokus på relationer mellan städer på lokal och global nivå till 

exempel. Planområdet som valdes ut för undersökningen ligger mellan tre olika 

stadsdelar (Haga, Vasa och Inom Vallgraven) och innehåller dessutom den nuvarande 

spårvagnshållplatsen, parker och trafik. Det är också i det området som de tre 

uppgångarna skall byggas. 

 

Hållbar stadsutveckling valdes ut som teorin, då begreppet ”hållbart” används brett i 

planeringen men också av motståndarna till projektet. Hållbarhet diskuterades och 

definierades i detta arbete utifrån 12 kriterier som två forskare kommit fram till. 

Kriterierna innefattar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv om hur en plats 

eller ett geografiskt område kan möta dagens behov likaväl som tänkbara behov i 

framtiden. Därför passade teorin också in vid undersökningar av olika perspektiv på 

stadsutveckling. 

 

Metoderna som användes var semi-strukturerade intervjuer och innehållsanalyser av 

offentliga dokument. Intervjuerna gjordes med olika institutioner i staden och företag 

som arbetar med planering av projektet i Göteborg. Det skapade en större överblick över 

visionerna för Haga, men också hur staden och företagen i fråga arbetar med hållbarhet 

och stadsutveckling. Innehållsanalyserna gjordes på liknande sätt, de analyserades med 

fokus på just hållbarhet och utveckling utifrån valda kriterier, samt gav en överblick 

över stadsmiljön och planområdet som undersöktes.  

 

Resultatet blev en sammanfattning av materialet som samlades in, och det delades upp 

efter olika teman. Där redovisas den nuvarande stadsmiljön och vilka ekonomiska, 

ekologiska och sociala intressen som finns i planområdet. Även vilka visioner och mål 
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staden har med projektet Västlänken och hur det ser på hållbarheten samt den 

långsiktiga stadsutvecklingen. Inte bara i Haga, utan i hela staden. Analysen jämförde 

sedan materialet med de kriterier som valdes ut i teorin för hållbarhet och hållbar 

utveckling. Materialet kunde då jämföras med teorin och undersöka om stadsmiljön kan 

förändras i samband med Västlänken, och om detta är en hållbar utveckling för området. 

Det gav dessutom en överblick över stadens prioriteringar av de olika 

hållbarhetsintressena.  

 

Vidare diskuteras sedan analysen och i vilken mån undersökningarna kan svara på 

frågeställningarna, samt förändringsfaktorerna. Slutsatsen visar på att stadsmiljön i 

Haga är hållbar idag utifrån kriterierna, och att Västlänken kommer med största 

sannolikhet att förändra stadsmiljön trots stadens visioner om mycket små förändringar. 

Förändringarna kan vara små eller stora och berör den ekonomiska, ekologiska och den 

sociala miljön i området. I dagsläget går det dock inte att säga hur mycket eller i vilken 

utsträckning dessa påverkar varandra eller den hållbara utvecklingen.
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http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/41c0f7f6-f51c-4cf8-9599-dc1f61189f8d/!ut/p/b1/hZDLkqJAEEW_xQ9AijcsQbEo5CGFPDdEATYCIiogytePE9Gz7OncZcY5ceMmndIJxYgKoygSI8p0TKdX8qwrMtb9lVz-7qmYsRrwZI1RgRsedICsPc_6mGOhz36A5AMEzD_APYgAmQc2cGyVY3zhv_6e-fY3UDV4yQJAtqAAkGoEWPE4Dqjcb35Ex03xFraJOm_1LSYhgq-XaQQNgqW7TXiPaCzOdM30s5OmEAKvR28u-0afpOJBfe3zZzJBKeqEctcUE77usB_VnZfrUp37581g7jy_9b5eesljcIrdA2JuE3jA2gZParnfsl6r337YzKvVdxfww6jgt18mH0D6EWBF-kjHgM_85n1DS7vgZvFex22KbCAvn4DFCZbICS7uoGwYx4oAozOm086Lvfhg0N-L7xiHMsSBpm6D28m0aZNO67xbz0W3BmsWCDIvsYATRVnhFIWnwyYBkt7b1U4PY49v5XTEaHritLKM5g4EFRoVHLKBjxIjnIooPSkNiquxns52FcBxDM8BMTxXQ1k96nolwMqE_YCfQ4UB52jTe59nrrlxNJegcAhkhwoCQRs5cQE-sVpYcrZSYi4enXDq9-hYnR9OXGQCcl4Va4XUSO7t65QvBzmywS0rLqHCtJcOzvekLYjxEGqUW2ysCNmVV3OSFvm8oh2j7050l1521psi1Of0B_pVatQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/41c0f7f6-f51c-4cf8-9599-dc1f61189f8d/!ut/p/b1/hZDLkqJAEEW_xQ9AijcsQbEo5CGFPDdEATYCIiogytePE9Gz7OncZcY5ceMmndIJxYgKoygSI8p0TKdX8qwrMtb9lVz-7qmYsRrwZI1RgRsedICsPc_6mGOhz36A5AMEzD_APYgAmQc2cGyVY3zhv_6e-fY3UDV4yQJAtqAAkGoEWPE4Dqjcb35Ex03xFraJOm_1LSYhgq-XaQQNgqW7TXiPaCzOdM30s5OmEAKvR28u-0afpOJBfe3zZzJBKeqEctcUE77usB_VnZfrUp37581g7jy_9b5eesljcIrdA2JuE3jA2gZParnfsl6r337YzKvVdxfww6jgt18mH0D6EWBF-kjHgM_85n1DS7vgZvFex22KbCAvn4DFCZbICS7uoGwYx4oAozOm086Lvfhg0N-L7xiHMsSBpm6D28m0aZNO67xbz0W3BmsWCDIvsYATRVnhFIWnwyYBkt7b1U4PY49v5XTEaHritLKM5g4EFRoVHLKBjxIjnIooPSkNiquxns52FcBxDM8BMTxXQ1k96nolwMqE_YCfQ4UB52jTe59nrrlxNJegcAhkhwoCQRs5cQE-sVpYcrZSYi4enXDq9-hYnR9OXGQCcl4Va4XUSO7t65QvBzmywS0rLqHCtJcOzvekLYjxEGqUW2ysCNmVV3OSFvm8oh2j7050l1521psi1Of0B_pVatQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/41c0f7f6-f51c-4cf8-9599-dc1f61189f8d/!ut/p/b1/hZDLkqJAEEW_xQ9AijcsQbEo5CGFPDdEATYCIiogytePE9Gz7OncZcY5ceMmndIJxYgKoygSI8p0TKdX8qwrMtb9lVz-7qmYsRrwZI1RgRsedICsPc_6mGOhz36A5AMEzD_APYgAmQc2cGyVY3zhv_6e-fY3UDV4yQJAtqAAkGoEWPE4Dqjcb35Ex03xFraJOm_1LSYhgq-XaQQNgqW7TXiPaCzOdM30s5OmEAKvR28u-0afpOJBfe3zZzJBKeqEctcUE77usB_VnZfrUp37581g7jy_9b5eesljcIrdA2JuE3jA2gZParnfsl6r337YzKvVdxfww6jgt18mH0D6EWBF-kjHgM_85n1DS7vgZvFex22KbCAvn4DFCZbICS7uoGwYx4oAozOm086Lvfhg0N-L7xiHMsSBpm6D28m0aZNO67xbz0W3BmsWCDIvsYATRVnhFIWnwyYBkt7b1U4PY49v5XTEaHritLKM5g4EFRoVHLKBjxIjnIooPSkNiquxns52FcBxDM8BMTxXQ1k96nolwMqE_YCfQ4UB52jTe59nrrlxNJegcAhkhwoCQRs5cQE-sVpYcrZSYi4enXDq9-hYnR9OXGQCcl4Va4XUSO7t65QvBzmywS0rLqHCtJcOzvekLYjxEGqUW2ysCNmVV3OSFvm8oh2j7050l1521psi1Of0B_pVatQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/41c0f7f6-f51c-4cf8-9599-dc1f61189f8d/!ut/p/b1/hZDLkqJAEEW_xQ9AijcsQbEo5CGFPDdEATYCIiogytePE9Gz7OncZcY5ceMmndIJxYgKoygSI8p0TKdX8qwrMtb9lVz-7qmYsRrwZI1RgRsedICsPc_6mGOhz36A5AMEzD_APYgAmQc2cGyVY3zhv_6e-fY3UDV4yQJAtqAAkGoEWPE4Dqjcb35Ex03xFraJOm_1LSYhgq-XaQQNgqW7TXiPaCzOdM30s5OmEAKvR28u-0afpOJBfe3zZzJBKeqEctcUE77usB_VnZfrUp37581g7jy_9b5eesljcIrdA2JuE3jA2gZParnfsl6r337YzKvVdxfww6jgt18mH0D6EWBF-kjHgM_85n1DS7vgZvFex22KbCAvn4DFCZbICS7uoGwYx4oAozOm086Lvfhg0N-L7xiHMsSBpm6D28m0aZNO67xbz0W3BmsWCDIvsYATRVnhFIWnwyYBkt7b1U4PY49v5XTEaHritLKM5g4EFRoVHLKBjxIjnIooPSkNiquxns52FcBxDM8BMTxXQ1k96nolwMqE_YCfQ4UB52jTe59nrrlxNJegcAhkhwoCQRs5cQE-sVpYcrZSYi4enXDq9-hYnR9OXGQCcl4Va4XUSO7t65QvBzmywS0rLqHCtJcOzvekLYjxEGqUW2ysCNmVV3OSFvm8oh2j7050l1521psi1Of0B_pVatQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
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Intervjuer: 

Alla respondenter är anonyma. 

 

Abako, arkitektfirma Göteborg. Via telefon den 2014-11-24. 13.00–13.50 

Göteborgsregionens kommunalförbund. GR Göteborg, 5-11-2014. 10.00–11.15 

Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. Göteborg, 2014-11-27. 9.45–10.40 

Trafikkontoret Göteborgs stad. Göteborg, 2014-11-27. 8.30–9.30 

 

Alla intervjuer i person spelades in. Ljudfiler och sammanfattningar finns att tillgå vid 

förfrågan. 

 

Offentliga dokument: 

Göteborgs stad 2014a: Socialkonsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 2014-09-26. 

Av Norconsult på uppdrag av staden. 

Göteborgs stad 2014b: Samråd Detaljplan för Västlänken Station Haga med omgivning 

inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven samt Vasastaden i Göteborg 2014-09-30. 

Göteborgs stad 2014c: Trafikutformnings- PM Västlänken Station Haga 2014-09-30. 

Göteborgs stad 2014d: Stadslivsanalys för Västlänken 2014-02-21. Av Spacescape, 

Trivector och White på uppdrag av staden. 

Göteborgs stad 2014e: Analys av upplevelsevärden. 2014-06-18. Av Ramboll på 

uppdrag av staden. 

GR, Göteborgsregionens Kommunalförbund 2014, Samverkan kring hållbar 

stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. 

 
Alla offentliga dokument är hämtade från Göteborgs stads hemsida 2-11-2014: 

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-

byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-

hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJq

ggx54PkwN_HCz-

Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQK

aF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-

nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9

nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP1

1/-/ 

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/b1/jcvNDsFAFIbha3EBMueYg-nyIG311-hMo91IF35TJILEXL1aWQnf7kueV9Si6iMSDojIEytRn5vHYdfcDpdz075_PVovMNJqggx54PkwN_HCz-Ikh5g6UHUAvozhv34acEjjBEAlwRDmHNqlp6UElr_6qgPjD1Bh3oFIg86olIEmYcQKaF0cn9fETFEWBUYudcujNM_Usctai-nMWCdLW7Lm_V3a7a7XE1l4OW3EqW59hYpfP8s6pQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p=viewDetail=BN0637QCP11/-/
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Västlänken korridoren. Bild från Trafikverket 2014. Hämtad 2014-11-27: 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/16882/vastlanken_korridor_130227.jpg 

 

 

 
 

 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/16882/vastlanken_korridor_130227.jpg
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II 

 

Bilaga 2.  Södra Älvstranden, kanalen och Haga. Hämtad från Lantmäteriet 2014-11-27 
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III 

 

Bilaga 3. Semi-strukturerade intervjufrågor. 

 

 

Semi- strukturerad kvalitativ intervju med representanter inom  

 

sitt område.  
 

 

Först: Bakgrund, förklaring av forskningsfrågorna, syfte, samt berätta lite om teorin. 

 

 

Arbetsuppgifter: 

 

1. Berätta gärna lite om vad er position på företaget/arbetsplatsen är och vad era  

 

arbetsuppgifter generellt innebär. 

 

 

Västlänken: 

 

1. Hur började ert arbete med Västlänken? 

 

2. Vad består ert arbete av på företaget/institutionen med Västlänken? 

 

3. Vad betyder Västlänken för er? (företaget/institutionen) 

 

 

Haga: 

 

1. Jobbar ni med Haga eller Haga station på något sätt? Om fallet; Hur? 

 

2. Vad har ni (företaget/institutionen) för inställning till Haga? 

 

3. Hur ser ni på Haga i framtiden? 

 

4. Är Haga viktigt för staden? Om fallet; Hur? 

 

 

Hållbar stadsutveckling: 

 

1. Hur ser ni (företaget/institutionen) på utveckling? Är det viktigt för er? Vad innebär 

den för er? 

 

- På vilket sätt använder ni er av utveckling i staden? 

 

2. Hur ser ni (företaget/institutionen) på hållbar utveckling? Hållbarhet generellt? 

 

- På vilket sätt använder ni er av hållbar utveckling i staden? 
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3. Hur ser ni på tillväxt i samband med stadsutveckling? Vilka strategier använder ni er 

av och vilka strategier har ni använt er av innan? Utvärdera dem gärna! 

 

4. Hur passar Västlänken in i hållbar stadsutveckling? Vilken funktion har den i 

sambandet?  

 

- Är Västlänken hållbar i ett långsiktigt perspektiv? 

 

5. Hur passar Haga station in i hållbar stadsutveckling? Vilken funktion har den i 

sambandet? 

 

 

Lokalt och globalt: 

 

1. Hur skulle ni beskriva de lokala förhållandena i Haga? Hur utmärker sig Haga som en 

lokal plats idag? Vad gör platsen unik för er? (Boende, företag, marknad, miljö, 

konsumtion, turism och utveckling) 

 

2. Varför valdes Haga som plats för en station? 

 

3. Vilken lokal utveckling kan vi förvänta oss i Haga i samband med Västlänken? 

 

4. Hur skulle ni beskriva de globala förhållandena i Haga? Hur utmärker sig Haga som 

en global plats idag? (Boende, företag, marknad, miljö, konsumtion, turism och 

utveckling) 

 

5. Vilken global utveckling kan vi förvänta oss i Haga i samband med Västlänken?  

 

6. Hur kommer Västlänken att påverka utveckling och tillväxt i resten av regionen?  

Nationellt? 
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Bilaga 4: Medelinkomst i Göteborg från längre (ljusare) till högre (mörkare). Göteborgs 

stad karta- statistik. Hämtad  19-01-2015: 

http://www.samhallsutvecklingen.se/explorer/#story=0 

 

 

http://www.samhallsutvecklingen.se/explorer/#story=0

