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Förord 

 

Det finns knappast någon stad som gör anspråk på att ha funnit lösningen på komplexa problem som 

segregation och hållbar utveckling. Det finns däremot åratal av erfarenhet, lärandeprocesser och kunskap i 

organisationer som dagligen hanterar dessa frågor men som inte alltid synliggörs vare sig i den egna 

organisationen eller sprids vidare till andra. Att sprida kunskap, att dela erfarenheter och att reflektera 

tillsammans med andra är något som vi vet är otroligt värdefullt och inspirerande men som det sällan finns 

tid för. En idé som handlade om just detta blev möjlig att genomföra med stöd från Boverket: Storstäder i 

Samverkan. Initiativet har möjliggjort ett utbyte mellan representanter från de tre storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö samt urban- och stadsbyggnadsforskare från KTH med fokus på stadsbyggandets 

sociala dimension. Projektet har syftat till att sprida erfarenhet och kunskap från forskningsprojektet 

Dela[d] Stad som bedrivits i samverkan med Mistra Urban Futures, Boverket och Göteborgs stad (2013-

2015) samt att dela erfarenheter och insikter av städernas arbete med just den sociala dimensionen av 

stadsbyggnad. 

Storstäder i Samverkan har genomförts som en seminarieserie med tre seminariedagar med olika teman. 

Varje seminarium har förberetts genom utredande arbete och kartläggning i respektive kommun så att 

konkreta exempel kunnat redovisas. Huvudfokus initialt var att öka förståelsen för staden som ett system 

och hur stadsform genom arkitektur- och stadsbyggnadspraktiken kan stödja, strukturera men ibland också 

begränsa människors vardagsliv. Andra frågor som projektet omfattat handlar om vad som menas med 

social hållbarhet, hur de sociala frågorna hanteras i planeringsprocessen samt i vilken mån planerings-

processen förmår engagera och involvera allmänheten i stort. Det är dock viktigt att understryka att 

projektet medvetet har fokuserat på en djupare förståelse av de konkret stadsrumsliga förutsättningarna 

när det gäller segregation och ojämlika livsvillkor för att därigenom bidra till att stärka och vidareutveckla 

stadsbyggnadspraktiken. 

Genom Storstäder i Samverkan har möjligheter skapats för att dela erfarenheter och få inblick i tre städers 

arbetssätt när det gäller att öka den sociala hållbarheten genom stadsbyggnadsprojekt. Mycket arbete 

återstår att göra, både inom praktiken och inom forskningen, och givetvis i samverkan dem emellan. I 

denna rapport summeras nu projektet Storstäder i Samverkan. I backspegeln kan man förundras över hur 

mycket som hinner tas upp på tre gånger sex timmars seminarieaktiviteter. Samtidigt kan vi konstatera att 

vi bara hann glänta på dörren till denna mycket angelägna fråga som handlar om social hållbarhet i relation 

till stadsbyggande och vi har all anledning att framöver skapa nya arenor för att fortsätta samverkan och 

erfarenhetsutbyte men också att i olika former utveckla ny kunskap. 

Vår förhoppning är att denna rapport inte innebär att vi sätter punkt för samverkansprojektet utan snarare 

markerar starten på nästa fas bestående av ett mer utvecklat samarbete över förvaltningsgränser, över 

stadsgränser och över praktik- och akademigränser! 

 

 

Ann Legeby, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont och Nazem Tahvilzadeh 

Kungliga Tekniska Högskolan 
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1. Introduktion 
 

Bakgrund: Att dela kunskap och erfarenheter 

I februari 2014 hölls Nationellt möte i Borås inom ramen för regeringens satsning Urban 

Utveckling och det var då diskussionen om ett samverkansprojekt mellan de tre storstäderna 

startade. Urban Utveckling har mellan åren 2012-2014 haft en inriktning på utvärdering, 

kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning. Under denna period ingick nio 

kommuner med femton stadsdelar vilka regeringen definierat som karaktäriserade av utanför-

skap. Kriterierna som styrt regeringens urval omfattar i vilken grad de boende har arbete, är i 

behov av långvarigt ekonomiskt bistånd, har gymnasiebehörighet samt att stadsdelen har minst 

4000 invånare.1  

Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad 

är ett område som allt oftare sätts i fokus. Trots återkommande och omfattande studier med 

inriktning på dessa frågor så har förhållandevis lite varit inriktat på den byggda miljön och det 

konkreta stadsbyggandet. Som ett led i detta initierades forskningsprojektet Dela[d] Stad med 

syfte att konkretisera och operationalisera senare tids stadsbyggnadsforskning som relaterar till 

dessa frågor. Dela[d] Stad-projektet är en del av regeringens satsning Urban Utveckling och är 

initierat av Göteborgs stad, finansierat av Boverket och utförs inom ramen för Mistra Urban 

Futures av forskare på KTH Arkitekturskolan i samverkan med tjänstepersoner i Göteborgs stad. 

Vad Boverket och Göteborgs stad specifikt frågat efter var att resultatet skulle svara upp mot att: 

”[…] ge underlag till en efterfrågad objektiv och systematisk metod för analys av rumsliga 

åtgärder som kan stödja integration i staden i ett helhetsperspektiv genom att tillföra 

ytterligare kunskap om rumsligt strukturella förutsättningar för utveckling av så kallade 

utsatta stadsdelar”.2  

Studieobjekt var Göteborg med särskilt fokus på de fyra stadsdelar i Göteborg som ingått i 

regeringens satsning Urban Utveckling. Jämte studier av stadsrumsliga egenskaper inom 

stadsdelarna, så har också de rumsliga relationerna till grannstadsdelar och staden i övrigt 

uppmärksammats då dessa har stor betydelse för vilka förutsättningar som den byggda miljön 

kan erbjuda boende och verksamma i en specifik stadsdel. Projektet Dela[d] Stad har strävat efter 

att bygga broar mellan forskning och praktik och möjligheter såväl som hinder har kunnat 

identifierats.  

Under det Nationella mötet i Borås 2014 väcktes nyfikenhet och intresse att dels ta del av 

erfarenheterna från forskningen och dels att dela erfarenheter mellan de tre storstäderna. Ett 

förslag började ta form för en utvidgning, fortsättning och spridning av resultaten från stads-

byggnadsforskning generellt och från forskningsprojektet Dela[d] Stad mer specifikt. Avsikten var 

också att försöka skapa en arena för att dela erfarenheter från städernas pågående arbete 

kopplat till segregation och social hållbarhet. Det fanns ett uttalat intresse att sprida kunskap om 

sociala stadsrumsanalyser och därmed anledning att möjliggöra ett utbyte mellan forskning och 

praktik samt att möjliggöra ett utbyte mellan storstäderna just om hur man arbetar med stads-

                                                           
1
 Kriterierna för urvalet var en sysselsättningsgrad under 52%, mer än 4,8% som har långvarigt ekonomiskt bistånd och 

att andelen med godkända gymnasiebetyg är lägre än 70%. 
2 Ur: Beslut angående forskningsuppdrag inom Urbant Utvecklingsarbete för att öka kunskaperna om positiv utveckling 
i utsatta stadsdelar. 2013-03-08. 
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byggande och förändringar i den fysiska miljön i relation till social segregation. Ett utbyte mellan 

städerna och de tjänstepersoner som arbetar med social hållbarhet kopplat just till den byggda 

miljön sågs som potentiellt mycket värdefullt i sig. Även ökad insikt om hur arbetet bedrivs inom 

kommunerna och vilken typ av kunskap som efterfrågas är också högst betydelsefullt för 

forskningens framtida utveckling. Samtalet om lärandebehov och utbyte formulerades som en 

projektansökan och Boverket beviljade i juni 2014 medel från satsningen Urban Utveckling och 

kunskapsspridningsprojektet Storstäder i Samverkan kunde starta.  

Inom ramen för Urban Utveckling är det stadsdelarna Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och Norra 

Biskopsgården som är i fokus i Göteborg, Tensta och Rinkeby i Stockholm samt Herrgården och 

Södra Sofielund i Malmö. Inom stadsbyggnadsforskningen betonas särskilt ett perspektiv där 

dessa stadsdelar behöver ses och förstås i sitt större geografiska sammanhang. Nya former av 

stadsrumsanalyser som utvecklats inom forskningen under senare tid öppnar här för en mer 

nyanserad förståelse av vilka förutsättningar stadsrummet skapar för de som bor och verkar i 

stadens olika områden. Därmed öppnas även möjligheter att bättre förstå vilka stadsbyggnads-

åtgärder som har potential att bidra till förbättrade livsvillkor i de stadsdelar som det nationella 

initiativet Urban Utveckling identifierat. Det är särskilt detta städerna varit intresserade att få en 

fördjupad förståelse av som därmed varit kärnan i kunskapsspridningen inom projektet. 

Projektbeskrivning: Storstäder i Samverkan 

Syftet med följdprojektet Storstäder i Samverkan är tvådelat; dels att sprida erfarenheterna från 

stadsbyggnadsforskning och framför allt från samverkansprojektet Dela[d] Stad som genomförts i 

Göteborg, dels att skapa en arena för att möjliggöra reflektion och ett utbyte av erfarenheter 

mellan städerna avseende pågående stadsbyggnads- och planeringsarbete relaterat till segrega-

tion och utanförskap. Vid seminarierna var avsikten att Malmö och Stockholm skulle få en 

ingående bild av det arbete som skett inom ramen för Dela[d] Stad i Göteborg samt bidra med 

perspektiv från respektive storstads förutsättningar. Detta för att identifiera vad som skulle 

kunna ses som generella och vad som skulle kunna beskrivas som specifika utmaningar. 

Förhoppningen var att kommunernas kartläggningar, forskningspresentationerna och samtalen 

som uppstod mellan deltagarna skulle leda till ökad inblick och kunskap om alternativa tillväga-

gångssätt samt att projektet som helhet skulle kunna stödja uppbyggandet av nätverk mellan 

deltagarna inom och mellan de tre kommunerna vilket kan gynna erfarenhetsåterföring och ett 

fortsatt utbyte även i framtiden. Viktigt i sammanhanget har varit att skapa möjligheter för ett 

utbyte mellan praktik och forskning. Det finns en potential i att bedriva projekt i nära samverkan 

mellan akademi och praktik som kan bistå med att analysera och systematiskt reflektera över 

arbetssätt och eventuellt identifiera framtida forskningsuppgifter. Rapporter och utredningar 

som belyst strategier och insatser för att motverka social segregation, exempelvis från Boverket 

(2010) och Delegationen för Hållbara städer (2012), lyfter fram att åtgärder för att förebygga 

social segregation inte haft tillräcklig effekt. Åtgärder och strategier framstår inte heller ha varit 

av sådan art att de i någon större utsträckning fått någon effekt eller inverkan på stadsformen. 

Under hösten 2014 har tre seminarier hållits, ett seminarium i respektive storstad. Seminarierna 

har planerats och förberetts av forskare på KTH och av representanter från respektive stad. 

Styrgruppen för projektet har tagit beslut om innehåll och förutsättningar för seminarierna. För 

att ge underlag till diskussioner och grupparbeten vid seminarierna har en kartläggning gjorts 

utifrån olika teman inför varje träff så att skillnader och likheter lättare kan identifieras. 

Kartläggningarna har formulerats och strukturerats av forskare på KTH och sedan utförts av en 

utsedd resursperson i respektive stad. Varje seminarium har också innehållit ett inspel från 

akademin, så kallade teoretiska avstamp, om stadsbyggandets relation till frågor som rör olika 
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aspekter av social hållbarhet såsom segregation, rättvis resursfördelning, betydelsen av sociala 

processer som möjliggörs i det offentliga rummet med mera. Projektet har karaktäriserats av 

nära samarbete mellan forskare och aktörer i det övriga samhället (så kallat co-production).  

Mer preciserat är syftet med Storstäder i Samverkan: 

 Att sprida lärdomar och reflektioner som gjorts i forskningsprojektet Dela[d] Stad som 
handlat om stadsbyggandets betydelse för livsvillkoren i staden och i utsatta stadsdelar samt 
om metoder för att analysera rumsliga åtgärder som kan minska segregationen;   

 Att stimulera erfarenhetsutbyte mellan storstäderna när det gäller stadsbyggande genom att 
jämföra och resonera kring hur de tre städerna arbetar för att skapa mer jämlika livsvillkor 
och minska segregationens negativa konsekvenser; samt 

 Att undersöka hur forskning om stadsformens betydelse för segregationsfrågan mer 
effektivt kan bryggas till praktiken och dess behov för att rent konkret kunna tillämpas i de 
tre storstäderna. 

Sammanlagt deltog 76 personer i seminarieserien: tjänstepersoner från städerna, representanter 

från regionala institutioner och myndigheter, representanter från bostadsbolag och andra 

kommunala bolag samt urban- och stadsbyggnadsforskare från KTH. Avsikten var att deltagarna 

skulle utgöras av ett urval av tjänstepersoner från olika verksamheter och att dessa skulle 

medverka vid alla tre seminarierna, både för att få en komplett bild av arbetet och för att det är 

av betydelse för att få igång ett nätverkande mellan deltagarna. Andelen som deltog vid samtliga 

tre tillfällen var 40%.  

Kartläggningarna till de tre seminarierna utfördes av städernas resurspersoner som inhämtade 

lokal kunskap och översiktligt beskrev lokala förhållanden och arbetssätt utifrån ett underlag som 

forskarna på KTH tagit fram. Underlaget var utformat på ett sätt som skulle underlätta en 

jämförelse mellan städerna. Respektive stads kartläggning presenterades vid varje seminarium 

och presentationerna följdes av gruppdiskussioner. Utvalda delar av kartläggningarna 

presenteras i denna rapport men de finns också som separata PM. Dokumentation från 

seminarieserien har successivt lagts ut på forskningsprojektets blogg som varit tillgänglig för 

deltagarna. 

Ett långsiktigt mål är att projektet Storstäder i Samverkan ska underlätta kunskapsspridning till de 

nio kommuner och femton stadsdelar som är del av regeringens satsning Urban Utveckling. På 

sikt tror vi det finns kunskap som är relevant även för kommuner som inte har varit en del av 

satsningen men som vill arbeta tydligare med stadsbyggandets sociala dimension. Ett annat 

viktigt mål är att Storstäder i Samverkan ger akademin god inblick i vilka kunskapsbehov som 

finns inom praktiken och hur avancemang inom forskning bäst kan anpassas och förmedlas så att 

den blir relevant och applicerbar för praktiken. Forskningsprojektet Storstäder i Samverkan ska 

också bana väg för fortsatt arbete i en eller flera städer. Mer specifikt har från KTH efterfrågats 

att mjukvara för program ska bli möjligt att använda för kommunerna och att det finns behov av 

en handbok för sådana stadsrumsanalyser och ytterligare handledning/utbildning till tjänste-

personer. Följande har arbetats med inom ramen för projektet Storstäder i Samverkan: 

 Presentation vid seminarier av städernas kartläggningar  

 Fördjupad kartläggning presenterad i en PM (totalt tre PM per stad) 

 Slutrapport med beskrivning av aktiviteter, resultat och lärdomar (denna rapport) 

 Koncept till handbok om stadsrumsanalyser (KTH, arbetsmaterial) 

 Initierat en vidareutveckling av programvara, Place Syntax Tool3. Modifieringför att kunna 
användas även utanför akademin (medfinansieras av KTH och CTH, utförs 2015) 

                                                           
3
 Ståhle, Marcus & Karlström. 2005. 
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 En blogg där material görs tillgängligt för deltagarna  

Dokumentationen har under projektets gång successivt lagts ut på bloggen, PM, städernas 

presentationer, forskarnas presentationer och ljudupptagningar.   

Projektorganisation 

I arbetsgruppen som planerat Storstäder i Samverkan ingår: Anna Mattsson, Johanna Löfvenius 

från Stockholm; Mari Tastare, Neda Sherafat från Göteborg; Lisa Gunnefur, Bjarne Stenquist, 

Kristoffer Arvidson från Malmö; samt Ann Legeby, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Nazem 

Tahvilzadeh från KTH.4 För projektet finns en styrgrupp med Micael Nilsson från Boverket samt 

Anna Mattsson, Mari Tastare, Lisa Gunnefur och Ann Legeby.  

Stadsbyggande och segregation: vad är sambandet? 

Segregation i stadsbyggnads- och planeringssammanhang diskuteras ofta i termer av boende-

segregation. Ser man segregation också som kopplat till orättvis resursfördelning, ojämlika 

livsvillkor och en fysisk åtskillnad av människor eller av samhällsgrupper, blir kopplingen till 

stadsbyggnad mycket direkt. Med utgångspunkt i arkitektur- och stadsbyggnadsforskning finns 

således både möjligheter och anledning att nyansera frågan bortom bostadspolitik till att också 

handla om åtskillnad mellan människor i det offentliga rummet eller i andra vardagliga samman-

hang. En central frågeställning som stadsbyggnadsforskningen kan bidra med att belysa är hur 

och i vilken grad stadens bebyggelsemönster – dess fysiska form och dess rumsliga struktur – 

påverkar vardagliga praktiker och processer samt hur stadsrummet tillgängliggör olika resurser. I 

vårt fall handlar det om att försöka fånga och beskriva denna struktur för att klarlägga vilken 

betydelse den byggda miljön har för frågor med bäring på social hållbarhet. Det kan exempelvis 

handla om att beskriva hur stadsrummens struktur bidrar till olika rörelse- och vistelsemönster, 

vad vi vill kalla samnärvaro (Hägerstrand 2009; i engelsk litteratur co-presence/co-awareness, se 

exempelvis Giddens 1984). Att möjliggöra för människor att dela det offentliga rummet har visat 

sig utgöra en viktig grund för många olika sociala processer och fenomen, som till exempel upp-

levelsen av trygghet eller just frågor om integration. Det handlar också om att beskriva stads-

rumsliga förutsättningarna för olika verksamheter och hur olika resurser såsom service, näringsliv 

och rekreationsmöjligheter tillgängliggörs i olika delar av staden. 

Att använda stadsbyggande för att motverka segregationens negativa konsekvenser har emeller-

tid stora begränsningar vilka bör framhållas. Tidigare anti-segregationsinitiativ har haft en tyngd-

punkt inom områden som utbildning och arbetsmarknad. Sådana insatser har visat sig effektfulla 

på många sätt och inte minst har de gett resultat redan på kort sikt. I Sverige har också de 

bostadspolitiska frågorna haft en framlyft position. I den här rapporten kommer emellertid dessa 

frågor inte vara i fokus utan här avgränsas omfattningen till stadsbyggnad, arkitektur och 

planering. Även om stadsbyggandets roll för segregationsfrågan är begränsad och att många 

andra saker spelar in menar vi att dess roll inte är obetydlig för social hållbarhet, segregation och 

för rättviseaspekter. Vid implementering av olika åtgärder kan det vara värt att påminna om att 

synkroniserade insatser ofta är det som får störst genomslag, något Öresjö identifierade som den 

kanske största utmaningen, nämligen ”Konsten att dra åt samma håll” (2006). 

                                                           
4
 Nazem Tahvilzadeh var fram till 2015 verksam vid KTH, Urbana studier, därefter Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. 
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2. Den sociala dimensionen i hållbar utveckling 
 

Utgångspunkten i projektet Storstäder i Samverkan har varit frågan om hur storstäder arbetar 

med urban segregation relaterat till den byggda miljön och till stadsbyggnad. Den byggda miljön 

har vi ofta valt att beteckna med det mer precisa begreppet stadsform med vilket vi menar 

stadens fysiska bebyggelse i form av framför allt byggnader och artificiella landskap. Inte minst 

inkluderas den rumsliga struktur detta ger upphov till, vad vi kallar det offentligt tillgängliga 

rummet eller stadsrummet. Med stadsbyggande menar vi då framför allt den praktik som konkret 

strukturerar och formar stadens bebyggelse och stadsrum för att svara upp mot olika behov och 

målsättningar. Utifrån detta har vi bett städerna att redogöra för sina arbetssätt när det gäller att 

analysera byggda miljöers inverkan på olika sociala värden, alltså stadsformen i sig. I ett vidare 

perspektiv är arbetet med stadsbyggnad i relation till segregation, och i relation till utanförskaps-

frågan så som den formuleras inom initiativet Urban Utveckling, en del av städernas sociala 

hållbarhetsarbete.  

Under det senaste decenniet har ”hållbar utveckling” tagit ett stort utrymme i stadsutvecklings-

politiken och under senare år har de sociala frågorna placerats allt högre på denna agenda. 

Frågan om vad social hållbarhet mer konkret kan betyda för stadsutvecklingspolitiken i allmänhet 

och mer specifikt för planerings- och stadsbyggnadspraktiken har då rests. Här nedan belyser vi 

översiktligt hållbarhetsbegreppet i sig med betoning på den sociala dimensionen och olika teorier 

och metoder som relaterar till socialt hållbar utveckling presenteras. Översikten görs för att sätta 

frågan om stadsbyggandets sociala konsekvenser i ett bredare sammanhang och peka på att den 

sociala dimensionen ofta är diffust formulerad och ges mångtydiga och inte alltid koherenta 

tolkningar. Det är snarare viktigare att peka på att begreppet ”social hållbarhet” kan användas 

som en portal för kommunikation mellan policyvärlden och forskningsvärlden för att nysta fram 

koncept och praktiker som kan lösa problem som anses angelägna för samhället. I senare kapitel 

kommer vi att fokusera på hur social hållbarhet relaterar till stadsbyggande utifrån det teoretiska 

ramverk som använts i projektet Dela[d] Stad. Här diskuteras vilka förutsättningar stadsformen i 

sig skapar för stadsliv och sociala processer i det offentliga rummet samt hur stadsbyggandet 

fördelar och tillgängliggör resurser i olika delar av staden.  

I svensk storstadsförvaltning är det flera olika verksamheter och förvaltningsenheter som är 

involverade i hanterandet av det mångfasetterade problemområdet ”socialt hållbar stads-

utveckling” och ”segregation”. Inte minst kunde detta erfaras genom mångfalden bland 

deltagarna från kommunernas olika förvaltningar och bolag i projektet. Deras titlar speglade 

mycket skilda erfarenheter och kompetenser, exempelvis planarkitekter, integrationsstrateger, 

samhällsanalytiker, samhällsekonomer, stadsutvecklare, projektutvecklare för bostäder och 

trafikplanerare. Initialt var tanken att endast ett tiotal personer från respektive stad skulle delta i 

projektet men antalet utökades då fler förvaltningar och bolag ansågs behöva vara represente-

rade för få att en tillräcklig bredd i diskussionerna5. Flera av de personer/förvaltningar som deltog 

i samverkansprojektet ansåg sig inte arbeta direkt med stadsbyggande eller med stadsform men 

projektets fokus på att förmedla kunskap om stadsbyggandets roll i relation till sociala frågor 

väckte brett intresse. Naturligtvis såg man här också möjligheterna till att medverka till stärkta 

nätverk mellan förvaltningar och olika kompetensområden i dessa frågor. Detta breda intresse 

kan också ses som en återspegling av den vaghet som omger begrepp som hållbar stadsut-

veckling, social hållbarhet och inte minst stadsbyggnad, något vi kommer återkomma till. 

                                                           
5
 Från Stockholm deltog 23 personer, från Göteborg 20 personer och från Malmö 17 personer. Därtill deltog personer 

från regionförbunden och länsstyrelserna. 
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Definitioner av social hållbarhet 

Vad förenar dessa olika kompetenser och förvaltningar? En tydlig sådan är begreppet ”hållbar 

utveckling” som kommit att bli ett av den globala politikens mest framgångsrika och uppmärk-

sammade politiska visionsbegrepp som präglar många länders, regioner och städers politiska 

målsättningar. Begreppet har vanligtvis kommit att användas för att lyfta fram ekologiska värden 

och människans negativa konsekvenser på miljön, men har också en social dimension som inte 

alltid blir lika uppmärksammad. Enligt Brundtlandskommissionen (1987) inbegriper hållbarhet ett 

viktigt rättvisevärde från ett generationsperspektiv där tillfredställandet av dagens behov inte ska 

påverka kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Riodeklarationen 

1992 betonade de sociala dimensionerna i hållbarhetsbegreppet där det bland annat anges att en 

förutsättning för hållbar utveckling är allas rätt till ett hälsosamt liv, att ”minska skillnaderna i 

levnadsvillkor” och att utrota fattigdomen. 

Uppdelningen mellan tre dimensioner av hållbarhet möjliggör ett holistiskt angreppssätt i konkret 

samhällsutvecklande praktiker där målsättningen är att balansera olika perspektiv med varandra. 

Uppdelningen synliggör också spänningar och målkonflikter som enkelt kan uppstå i politiska 

program, riktlinjer och planer där målen ska konkretiseras i olika sektorer. För samhällsplanering 

och stadsbyggande kräver detta som Campbell (1996) påpekat att inte bara ständigt avväga 

ekonomisk tillväxt och miljöskyddsperspektiv jämte varandra, utan att också hantera den ofta 

negligerade och mer politiskt spänningsfyllda sociala rättvisedimensionen. Angeläget för urbant 

utvecklingsarbete i svenska storstäder är emellertid vad social hållbarhet kan tänkas betyda och 

hur det konkretiseras i stadsplanering och i stadsbyggande. 

Det finns dessvärre inte en definition av social hållbarhet. Murphy (2012) har kartlagt 

variationerna i hur det sociala benet av hållbar utveckling definieras, utifrån deklarationer och 

rapporter i FN, EU och andra multilaterala policydokument, samt den akademiska diskussionen i 

fem separata policyfält om hållbar utveckling. Han finner att begreppet ”social hållbarhet” kan 

kopplas till fyra distinkta koncept: 

Rättvisa i bemärkelsen jämlik fördelningen av välfärd, varor och livschanser till alla i samhället 

oavsett klass, kön, ras, generation eller annan position, 

Medvetenhet om hållbarhet vilket innebär att individer ska bli varse frågor om hållbarhet i syfte 

att ta ett ökat ansvar, 

Deltagande av samhällets alla grupper förväntas lägga grunden för hållbar utveckling både 

genom att människor kan förbättra sin egen situation, men också för att politiken för hållbar 

utveckling därmed blir mer legitim, samt 

Social sammanhållning som definieras olika i olika sammanhang men som generellt kan relateras 

till mål om människors välmående, tillit och sociala kapital och känsla av mening och samhörig-

het.  

Det finns med andra ord många potentiella aspekter att ta hänsyn till i politiska mål som strävar 

efter ”social hållbarhet”. Boström (2012) menar att begreppet i sig inte är det mest lämpade 

instrumentet att använda för att analysera de komplicerade relationerna mellan ekonomi, 

ekologi och samhälle eller mer specifika relationer så som styrmodeller för att bekämpa segrega-

tion eller den byggda miljöns inverkan på sociala relationer. Social hållbarhet är i grunden ett 

”tomt” koncept som fylls med mening i processer och interaktioner. Potentialen ligger snarare i 

att det skapar ett ramverk och en ”portal” för samhällsvetenskapliga teorier och begrepp att 

möta policy- och planeringspraktiker. På så sätt kan begreppet stärka konkreta hållbarhetsprojekt 
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och verksamheter i syfte att stärka aktiviteter med insikter från vetenskapen. Boström menar 

också att den sociala dimensionens flytande och politiskt laddade karaktär bidragit till att den 

faller bort från hållbarhetsagendan, trots det välövade mantrat om hållbarhetens tre dimen-

sioner. I Sverige har det till exempel utvecklats ett gediget administrativt system och rutiner i 

planerande organisationer kring miljökvalitetsmål och miljökonsekvensbeskrivningar vilket gör 

att de ekologiska aspekterna ges företräde i konkreta politiska processer jämfört med de sociala 

(se även Vifell och Soneryd 2012). Det kan därför vara angeläget att se hur svenska storstäder 

adresserar den sociala dimensionen, vilka kunskapsunderlag och politiska program som används 

och hur dessa kan utvecklas i syfte att stärka samhällsutvecklingen från ett mer holistiskt 

perspektiv.  

Socialt hållbara städer: en fråga om rättvis resursfördelning? 

Hållbarhetsbegreppet har fått en stark ställning i debatten om stadsutveckling. I och med att 

städer och stadsregioner har tagit en allt mer central roll i formandet av social, politisk och inte 

minst ekonomisk utveckling (Brenner 2004) har också stadsstyrningen blivit allt mer central för 

samhällsutvecklingen i stort. Städers roll för att exempelvis skydda ekologiska värden har fått en 

central plats på agendan där frågor om fossiloberoende infrastruktur, energieffektiviseringar och 

konsumtion har fått betydande vetenskaplig och politisk uppmärksamhet. Frågor om social 

polarisering, urbanisering av fattigdom och segregation har också fått en tydlig plats på den 

globala politiska agendan (Davis 2006). 

En tongivande kritik utgår från de allt fler forskningsrapporter som påtalar att vi är på väg emot 

rekordhöga ojämlikhetsförhållande sedan demokratins inbrott (Picketty 2014). Wacquant (2007) 

knyter exempelvis fast framväxten av ”avancerade marginalitet” i västerländska samhällen till det 

urbana rummet, där han menar att den globala ekonomins effekter på ojämlikhet i led med 

nedrustningen av välfärds- och trygghetspolitiska insatser satt tydliga spår i framväxten av 

”hyperghetton” – platser som associeras och fylls av pejorativa värden och konsekvenser – i 

bland annat USA och Frankrike. Dessa platser har genomgått en strukturell och systematisk 

förändring där social oro och ekonomisk otrygghet satt tydliga spår i stadens rumsliga strukturer. 

Den territoriella stigmatisering som framträder i urbana periferier som hem för stadens 

”utstötta” blir ytterligare strukturer som bidrar till ojämlika livschanser vid sidan av andra 

övergripande klass, kön och ”ras”/etnicitet. 

De svenska storstäderna är inga undantag internationellt sett från denna utveckling även om 

utvecklingen inte har skett i samma fart och styrka (Sernhede 2011). Inte minst har de sociala 

oroligheterna i storstäderna under senare år fungerat som en alarmklocka kring frågan om 

segregation i våra städer. ”Staden” och de byggda miljöernas betydelse för samhället och de 

sociala relationerna har återigen fått större betydelse i samhällsdebatten och det är tydligt att 

”Socialt hållbar stadsutveckling” har blivit det språk inom vilket nuvarande och framtida åtgärder 

kommer att formas. 

Vilken mening ges då ”socialt hållbar stadsutveckling” och på vilket sätt kan det skapa en öppning 

för att bryta segregationsproblematiken i svenska storstäder? En betydelsefull utgångspunkt är 

Ålborgdeklarationen och Agenda 21-arbetet. I detta dokument definieras det socialt hållbara 

samhället som platser som skapar vissa förutsättningar och möjliggör vissa processer: 

”[…] där människor vill leva och arbeta, nu och i framtiden. De möter de mångfaldiga behov 

som nuvarande och framtida boende har, är uppmärksamma på deras miljö och bidrar till hög 
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livskvalitet. De är säkra och inkluderande, välplanerade, byggda och förvaltade, och erbjuder 

jämlika möjligheter och god service till alla.” (egen översättning) (Dempsey et al. 2009, 290). 

Dempsey et al. (2009) tillför en lång lista på sociala och fysiska faktorer som funnits i forsknings-

litteratur om hållbara städer vilket sammanfattas i två huvuddimensioner: social rättvisa (social 

equity) och social sammanhållning (sustainable community). Social rättvisa relateras till de 

rumsliga eller geografiska aspekterna av inkludering och exkluderingsprocesser där särskilt 

relationen mellan stadsform och tillgång och närhet till servicetjänster och rumsliga nyttigheter 

belyses. Tillgången till specifika tjänster och nyttigheter som återfinns i litteraturen är bland 

andra anläggningar som erbjuder vård, fritidsaktiviteter för barn och vuxna, skolor, myndigheter 

med mera. Social sammanhållning konkretiseras i sin tur till faktorer så som interaktioner, 

nätverk, deltagande, stabilitet, identitet och känsla av samhörighet samt trygghet och säkerhet. 

En sådan definition av social hållbarhet förefaller även öppna för konkreta stadsbyggnadsinter-

ventioner och utbyte med den parallella kunskapsutvecklingen om sociala frågor som återfinns 

inom arkitektur- och stadsbyggandsforskningen.     

Ett exempel på ett sådant disciplinärt närmande återfinns i Olssons (2012) inramning av 

begreppet social hållbarhet där definitioner och insikter från såväl Dempsey som från arkitektur-

forskningen om stadsform (exempelvis space syntax-teorin) förs samman. Samtidigt som det 

betonas att begreppet har en orienterande och riktningsgivande klang snarare än funktion som 

”underlag för exakta mätningar”, beskrivs det också i termer som ligger nära konkreta stads-

byggnadslösningar. Olsson identifierar två dimensioner: välfärd och rättvisa som försäkrar 

individer en ”hygglig tillvaro” och rättvis resursfördelning; samt samhällets ”problemlösnings-

kapacitet” där fokus ligger på samspelet mellan det civila samhället och myndigheter i plane-

ringen av det framtida samhället. Olssons perspektiv knyter an till begrepp och företeelser som 

segregation och exkludering. Det berör även hur ökad ojämlikhet i samhället kan göra det svårare 

att upprätthålla olika former av social sammanhållning; betydelsen av att människor känner tillit 

till samhällets institutioner och till varandra, och hur avsaknaden av detta i förlängningen kan 

leda till en marginalisering av individer. Problemlösningsförmågan kan i detta perspektiv 

beskrivas som en kapacitet som finns hos enskilda individer men som även beror på samhällets 

organisation och på samspelet mellan myndigheter och civilsamhället. 

Rumslig rättvisa: stadsbyggnad som (om)fördelning av rumsliga resurser 

En relevant fråga är på vilket sätt politiska målsättningar med stadsbyggandet påverkar 

människors levnadsvillkor. Hur kan stadsplanering, och den stadsform som det resulterar i, 

fungera som ett verktyg för att skapa ett mer jämlikt samhälle? Det handlar både om själva 

processen men framför allt om den byggda miljö som blir slutresultatet eller produkten om man 

så vill. 

Följer vi Franzéns (1992) resonemang om förhållandet mellan rum och samhälle finner vi olika 

perspektiv som kan vägleda förståelsen för stadsrummens betydelse för stadens liv och vägleda 

preciserandet av rummets betydelse för människors levnadsvillkor ytterligare. Franzén menar att 

rummet kan tillmätas materialitet och samhällelighet: samtidigt som rummet är socialt är 

samhället också rumsligt. Relationerna mellan de byggda objekten är det som konstituerar 

rummet och detta kan sägas ge upphov till specifika effekter vilka har betydelse för vardagens 

innehåll och struktur (Franzén 1992). Franzén (2001) betonar också att det i situationer där det 

råder en ojämlik tillgång till resurser – både mänskliga och materiella – samt när det råder ett 

begränsat utbyte mellan samhällsgrupper kan man tala om en negativ segregation i bemärkelsen 

att det kan missgynna samhället i allmänhet och dess marginaliserade grupper i synnerhet.  
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Franzén resonemang är intimt förknippat med parollen om ”rätten till staden” som väcktes i 

samband med de storskaliga modernistiska stadsplanerings- och saneringsprojekt som verk-

ställdes under efterkrigstiden. För Lefebvre (1982) som blev de nyuppståndna urbana rörelsernas 

främsta ideolog och filosof innebar rätten till staden inte bara tillgänglighet till det som upp-

fattades som en nostalgisk längtan till den ”traditionella” staden, utan i allra högsta grad hur 

samhällets utsatta grupper exkluderades från det ”urbana livet” i all sin komplexitet och mång-

tydighet. För Lefebvre förblir rätten till staden något mer än ett snävt fokus på bostäder. Hans 

filosofiska projekt var att förlänga och relatera diskussioner om förtryck, rättvisa och makt-

relation till det urbana livet som en resurs, vilket har fått stort genklang i samtida urbanteoretiska 

samtal. ”Rätten till staden” eller ”den rättvisa staden” har återigen blivit en paroll som lyfts i 

samtida urbanpolitiska samtal i reaktion mot vad som uppfattas som en politisk agenda med 

alltför ensidigt ekonomiskt och nyliberalt fokus i världens städer (Fainstein 2010; Soja 2010). 

Vad ges då rätten till staden för mening? Rättvisebegreppet är ett minst lika omstritt och spretigt 

begrepp som social hållbarhet. I grova drag kan det urskiljas två dimensioner av rätten till staden. 

I korthet kan de beskrivas som att den ena betonar de processer som formar stadens rumsliga 

struktur och det urbana livet medan den andra betonar hur denna rumsliga struktur i sig formar 

det urbana livet. Den första aspekten handlar om den jämlika fördelningen av makt och infly-

tande över de processer som formar det urbana livet. Många kritiska forskare pekar på att mer 

”demokrati” är en av huvudstrategierna för en rättvis stadsutveckling. Hur denna ”demokrati” 

konkret ser ut och bör utformas råder det dock oenighet om. I Harveys ord (2011) är rätten att 

forma den urbana utvecklingen, som i mångt och mycket innebär formerna för mänsklig sam-

varo, en rätt som i hög grad är begränsad till en ekonomisk och politisk elit. Hur kan denna makt 

omfördelas? För Harvey är urbaniseringsprocesser tätt sammankopplade med kapitalets 

cirkulation och ackumulation (tillväxt). För honom innebär därför en rättvis urbanisering en 

situation där kapitalets överskottsproduktion och överskottsanvändning som i regel investeras i 

urbana fastigheter, underställs demokratisk styrning. Med andra ord innebär det att ökad 

offentlig kontroll över de rikedomar som det ekonomiska systemet skapar. Fainstein (2010) som 

intar en mer pragmatisk hållning menar dock att det inom ramen för samtida ekonomisk-politiska 

system finns goda möjligheter att involvera utsatta och missgynnade grupper i formandet av den 

framtida staden.  

I svenska sammanhang har diskussionen om demokratiska städer ofta kommit att handla om 

olika former för medborgardeltagande och inflytande i stadens utveckling. Som Fainstein 

kommenterar blir ”mer demokrati” ett slagord som ofta lyfts fram som en lösning på allehanda 

problem. Det kan därför vara viktigt att påpeka att ”mer demokrati”, hur det än definieras, inte 

alltid bär lösningen på de många problem som politiska organisationer har att lösa; vi måste 

också se till de konkreta resultaten av dessa demokratiska processer. Därför blir det relevant att 

också diskutera ”rättvisa städer” ur andra aspekter där konkreta utfall preciseras. I geografen 

Sojas ord blir då utmaningen att undersöka hur olika urbana geografier inte bara skapas på 

ojämlika grunder, utan också hur stadens geografi i sig bäddar för ojämlika sociala relationer. För 

just Fainstein innebär också den rättvisa staden ”mångfald” och ”jämlikhet” (equity). Hennes 

diskussion utgår från idealet att stadsplaneringspraktiker bör värna om samhällets missgynnade 

grupper men diskuterar inte konkreta stadsbyggnadsåtgärder som det vi här kallar stadsform 

eller stadsrummets struktur, utan snarare institutionella arrangemang som upplåtelseformer och 

hustyper eller behovet att arbeta in ”konsultationer” med grupper som berörs i planerings-

processen.  

Harvey (1993) som breddar sin ekonomiskt präglade rättvisediskussion genom Youngs (1996) 

definition av rättvisa som frihet från förtryck och dominans rör sig också på den institutionella 
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nivån av stadsplaneringsprocessen i syfte att skapa ”livable cities and workable environments”. 

De olika aspekter som skapar förtryck och dominans kategoriseras i exploatering, marginalisering, 

maktlöshet, kulturell imperialism, våld. Harvey lägger ytterligare till ekologiska konsekvenser. I 

Harveys resonemang, liksom i Sojas (2010), återkommer olika perspektiv på hur segregation 

mellan olika samhällsgrupper i sig bäddar för en ojämlik fördelning av resurser i stadens 

geografier. Franzén (2001) tar på liknande sätt upp att segregation, eller ett rumsligt åtskiljande 

mellan minst två grupper i sig bidrar till ojämlika livsvillkor och kan ses ovärdigt för ett anständigt 

samhälle. Han beskriver hur ett under-överläge skapar etablerade och utanförstående eller 

insiders och outsiders. Franzén menar att ett första steg mot ett erkännande av andra individer 

eller grupper är att se och bli sedd av ’den andre’ (Franzén 2001). På ett liknande sätt argumen-

terar Young (1996) för att segregationens huvudproblem inte är att grupper per definition lever 

åtskilda, utan att uppdelningen möjliggör att privilegierade gruppers privilegier döljs för dem 

själva som en konsekvens av att de inte blir varse icke-privilegierade gruppers levnadsvillkor. I 

relation till detta är det också möjligt att påstå att icke-priviligierade grupper inte ges samma 

chanser att ta del av rättigheter och möjligheter som erbjuds av staden/samhället. Utifrån detta 

resonemang blir det särskilt intressant att förstå på vilket sätt olika rumsliga egenskaper, och mer 

specifikt stadsformen i sig, kan stödja eller hindra ett utbyte mellan olika grupper i samhället.  

Vi menar att perspektiven som beskrivits här är relevanta och användbara i stadsbyggnads-

sammanhang. Genom att klarlägga hur livsvillkoren skiljer sig åt i olika delar av staden, till följd av 

hur den byggda miljön är strukturerad och formad, konkretiseras också vilka förändringar i den 

byggda miljön som kan leda i en mer rättvis riktning och tvärtom. Här kan arkitektur- och 

stadsbyggnadsforskningen ge ett viktigt bidrag genom att utveckla teorier och förståelse om hur 

stadsformen i sig skapar olika lägen och hur dessa olika lägen innebär olika hög tillgång till 

gemensamma resurser (se exempelvis Hillier & Hanson 1984; Hanson 2000; Vaughan 2005, 2007; 

Hillier & Netto 2002; Marcus 2000, 2010). Tidigare forskning i Södertälje och Stockholm (Legeby 

2010, 2013) har visat att vissa stadsdelar är väsentligen missgynnade i förhållande till andra och 

att detta i flera fall skulle vara möjligt att förändra med olika stadsbyggnadsåtgärder. I likhet med 

detta har forskning i Göteborg inom ramen för Dela[d] Stad gjort jämförande analyser mellan de 

fyra områden som ingår i satsningen Urban Utveckling jämte referensområden och kunnat 

fastställa att det råder stora skillnader i närhet till resurser, i synnerhet stora skillnader vad det 

gäller ett utbud av samhälleliga resurser. 

Vissa stadsdelar uppvisar ogynnsamma förutsättningar för boende och för verksamma och det 

finns ett begränsat utbud av olika typer av faciliteter och service. Samtidigt visar de jämförande 

analyserna av stadsdelar i Göteborg att även områden som inte omfattas av Urban Utveckling 

också kan ha relativt ofördelaktiga förhållanden. Typiskt för dessa stadsdelar är att den byggda 

miljön inte erbjuder gynnsamma förutsättningar för verksamhetsetableringar på grund av lågt 

lokalt marknadsunderlag, den begränsar utbytet mellan människor som bor och är verksamma i 

olika stadsdelar genom svårigheter att röra sig mellan dem, miljön har en begränsande effekt för 

chanserna på arbetsmarknaden eftersom de ofta planerats som renodlade bostadsorter samt 

understödjer inte sociala nätverk utanför det lokala grannskapet eftersom inflödet av besökare 

från andra stadsdelar är mycket litet. Slutligen och mest påtagligt är att flera av dessa stadsdelar 

har betydligt mindre tillgänglighet till variabler viktiga för chanserna för arbetsmarknaden samt 

mindre tillgänglighet till ett diversifierat utbud av samhälleliga resurser. När sådana ofördelaktiga 

livsvillkor – vilka tydligt kan kopplas till den byggda miljöns form och struktur och hur detta ger 

olika platser specifika lägen i relation till andra – paras med en befolkning som har begränsade 

ekonomiska resurser och sociala närverk blir situationen extra allvarlig. Vi får en stad och ett 

samhälle som svårligen kan beskrivas som ”socialt hållbart”. 
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Social hållbarhet och segregationsproblemet i nationella nyckeltexter 

Social hållbarhet har under 2000-talet etablerats som en portal för nationella diskussioner om 

orättvisa städer och rättvis stadsplanering av regeringen och dess myndigheter och utrednings-

väsende. Boverket markerade exempelvis i rapporten Socialt hållbar stadsutveckling – en 

kunskapsöversikt från 2010 tydligt ojämlik stadsutveckling och segregation från ett socio-

ekonomiskt perspektiv som huvudfråga. För Boverket innebär en socialt hållbar stadsutveckling: 

”Att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningar för människors möten förbättras och 

att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas”. Begreppet används återkommande av 

Boverket för att förtydliga åtgärder som verkar för ”ökad integration och minskad boende-

segregation [… ] inom ramen för den fysiska stadsutvecklingen och boendeplaneringen” 

(Boverket 2010, 21). Under lång tid har frågan om social hållbarhet i Sverige i hög grad kommit 

att identifieras med frågan om social segregation och boendesegregation som ofta associerats 

med en så kallad förortsproblematik (Törnquist och Olsson 2009). 

I Boverkets rapport framförs en kritik mot flera tidigare rapporter och pågående åtgärder för att 

minska boendesegregationen. För det första menar man att trots den dominerande retoriken om 

att skapa ”allsidig hushållssammansättning, blandning och variation” är de metoder som många 

kommuners fysiska planering och bostadsbyggande förlitat sig på för att bryta åtskillnad tämligen 

uddlösa. Sällan åstadkoms den blandning som eftersträvas. För det andra så för Boverket fram ett 

perspektiv på hur segregation bör motverkas bortom boendefrågor, att fokus således bör vara 

”integration” snarare än boendesegregation. Det anges i rapporten att sådan integration kan 

underlättas genom att ”bättre integrera perifera stadsdelar med stadens centrala delar eller i 

vissa fall om att sammanbinda olika bostadsområden” (Boverket 2010, 9-15). För det tredje 

menar rapporten att det saknas ordentliga forskningsredskap och metoder för att på ett 

systematiskt sätt analysera sociala konsekvenser av förändringar i stadsrummet på ett sätt som 

skulle kunna stärka sådana beaktanden i relation till ekonomiska och miljömässiga effekter 

(Boverket 2010, 9-15). I rapporten tecknas ett så kallat ”policygap” mellan retorik och praktik 

fram som ett problemområde:  

”Trots ambitioner att öka social och ekonomisk integrering upplevs det som att det finns ett 

gap mellan policynivån och konkreta stadsbyggnadsåtgärder. Kommunen kan till exempel ha 

en övergripande policy som säger att boendesegregationen ska motverkas. Trots det sker 

stadsutvecklingen allt som oftast i eller i närheten av centrumkärnan. Även om viss 

bebyggelseutveckling sker (har skett) i de utsatta områdena upplevs dessa satsningar inte ingå 

i det övergripande stadsutvecklingsarbetet.” (Boverket 2010, 31) 

I rapporten förhåller sig Boverket kritiska till svenska städers arbete med att motverka segrega-

tion. Denna kritik delades också av Delegationen för hållbara städer (2012) som argumenterar för 

att insatser för att bryta segregation ofta blir projektbaserade och ensidigt inriktade mot resurs-

svaga områden. Det anges att överbryggande strategier blir allt viktigare och kan skapa förutsätt-

ningar för att olika befolkningsgrupper ska kunna mötas och utveckla relationer. Delegationen för 

hållbara städer efterlyser bland annat långsiktiga visioner som bör ske ”i många väl koordinerade 

steg” (2012 15). De femton hinder som utredarna identifierat handlar i huvudsak om politik, 

organisation och ledarskap. Två av punkterna kan betecknas mer direkt kopplade till fysisk 

planering och två relaterar till kunskaps- och kompetensbrist. 

Generellt kan man ana en inneboende problematik i det faktum att stadsutveckling vuxit fram 

som ett allt vanligare policyområde men att det inte kompletteras med en tydlig och effektfull 

praktik inom statliga och kommunala förvaltningar med förmågan att påverka stadsbyggnads-

området. De traditionella begreppen ”stadsplanering” och ”stadsbyggnad” har här tydligare 
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professionella mottagare, även om också dessa blivit otydligare under senare tid. Här förefaller 

en viktig grund till det ”policy-gap” som Boverket identifierar återfinnas. Det är precis detta 

gränssnitt som projekten Dela[d] Stad och Storstäder i Samverkan adresserat med utgångpunkt i 

ny stadsbyggnadsforskning. I Dela[d] Stad exempelvis har det lyfts fram att en översättning från 

’text’(exempelvis en formulering i en översiktsplan) till ’stadsform’ kräver förståelse för vilka 

förutsättningar stadsrummet ger för det vardagliga livet. Att vissa mål endast kan uppnås genom 

att vissa sociala processer tillåts och att sådana processer kan gynnas eller missgynnas av olika 

stadsbyggnadskomponenter. Genom ökad kunskap om vilka stadsrumsliga egenskaper som 

gynnar olika processer ökar också möjligheterna att identifiera stadsbyggnadsåtgärder som kan 

skapa förutsättningar för exempelvis ökat utbyte mellan befolkningsgrupper eller ökat utbyte 

mellan göteborgare boende i olika stadsdelar (Legeby et al. 2015). 

Sociala konsekvensanalyser 

Ett sätt för kommunerna att adressera och uppmärksamma den sociala frågan har varit att 

beskriva de sociala konsekvenserna av fysiska förändringar i staden och även koppla detta till 

planprocessen. Sådana sociala konsekvensbeskrivningar börjar likt de etablerade och juridiskt 

reglerade miljökonsekvensbeskrivningarna bli ett sätt för förvaltningar som hanterar stadsmiljön 

att integrera och organisatoriskt medvetandegöra sociala hållbarhetsfrågor. Det finns ingen 

entydig definition kring vad en social konsekvensbedömning, konsekvensbeskrivning eller 

konsekvensanalys exakt avser. Enligt det internationella organet ”The International association 

for impact assessment” definieras det som: 

“Social impact assessment is the process of analysing (predicting, evaluating and 

reflecting) and managing the intended and unintended consequences on the human 

environment of planned interventions (policies, programs, plans, projects) and any 

social change processes invoked by those interventions so as to bring about a more 

sustainable and equitable biophysical and human environment.” (Vanclay 2001, 190). 

 

Sociala konsekvensanalyser lyfts av olika forskare fram som i första hand ett processverktyg som 

har potentialen att fånga upp en rad olika konsekvenser som planer och byggnadsprojekt kan ha 

på samhället och begränsar sig inte därför till en definition av vad det sociala kan vara. Esteves et 

al. (2012) menar att det inom forskningslitteraturen finns ett framträdande konsensus om vad 

som är ”god” praktik inom sociala konsekvensanalyser: de är deltagande, stödjer berörda 

befolkningsgrupper och myndigheter, ökar förståelser för hur förändring kan åstadkommas och 

stärker de involverades kapaciteter att förhålla sig till förändring, och de inbegriper en bred 

förståelse av sociala konsekvenser. Det finns också en gemensam utgångspunkt att syftet med 

sociala konsekvensanalyser är att förbättra livet och förutsättningar för sårbara och missgynnade 

grupper. När sociala konsekvensanalyser diskuteras på detta sätt är det tydligt att det är fokus på 

just processen kopplat till förändring där i Sverige även den formella planprocessen kommer in 

som ett moment, det vill säga bevaka att nödvändiga analyser görs och att berörda parter 

kommer till tals för att på bästa möjliga sätt informera och demokratiskt förankra denna 

förändringsprocess. Särskilt uppmärksammas det senare.  

Det presenteras ingen särskild metod som en lämplig utgångspunkt för att genomföra en social 

konsekvensbedömning eller konsekvensanalys eller för att bedriva den process vari konsekvens-

analysen utförs. Istället betraktas ganska olika former av analyser som användbara. Med en så 

bred definition kan det bli otydligt både vad som kan betraktas som en konsekvens och vad som 

inte kan det, liksom inte minst vad som mer precist är orsak till en viss konsekvens. Vanclay 
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(2001) menar att konsekvensanalyser för det första bör inbegripa mer än kartläggningar och 

indikatorer som fångar information om de platser som är föremål för åtgärder och 

omstrukturering. Att till exempel upprätta en checklista på sociala faktorer som kan bockas av 

mot en lista blir en metod som blir alltför förenklad och öppnar för missbruk när det efterfrågas 

snabba lösningar och svar. Konsekvensanalysen bör snarare fånga relationen mellan den 

planerade åtgärden och den situation som informationsunderlagen fångar, menar Vanclay. 

Ytterligare en dimension är att det finns olika former av förändringsprocesser som kan vara 

önskvärda utifrån policyperspektiv, men som inte alltid är möjliga att kartlägga genom 

konsekvensanalyser. 

En konkret analys av hur ett byggprojekt till exempel antas ha direkt inverkan på en social 

relation eller situation är ofta tidsmässigt begränsade till överskådliga och ofta rumsligt inringade 

konsekvenser. Fysiska interventioner har konsekvenser i tid och rum som påverkar sociala 

relationer eller situationer på negativa eller positiva sätt. Vanclay (2001, 192) skiljer därför mellan 

sociala ”konsekvensanalyser” och ”förändringsprocesser”. Till exempel kan enligt Vanclay 

förändringar i demografiska, ekonomiska eller politiska processer inte analyseras som ett direkt 

led av en planeringsåtgärd. De kan istället vara ett resultat av olika samhälleliga faktorer och inte 

enbart en specifik fysisk planeringsåtgärd.  

En orsak till svårigheterna att utforma sociala konsekvensanalyser, både när det gäller det som 

handlar om beskrivningar som och det som handlar om bedömningar, har därmed inte bara att 

göra med svårigheter att fånga konsekvenser utan kanske i lika hög grad i svårigheter att 

precisera vad man menar med åtgärder inom det relativt nya begreppet ”stadsutveckling”. Vi 

tangerar åter bristen på en tydlig professionell aktör som kan implementera målsättningar (alltså 

översätta målformuleringar till konkreta bebyggelseförslag). Formuleringen av stadsutvecklings-

initiativ riskerar därmed att sakna en tydlig disciplinär kunskapsgrund och därmed bli svåra att 

både definiera och utvärdera. Inom stadsbyggnad, med en mer uttalad professionell aktör i 

arkitekten, tar sig åtgärder en mycket konkret och fysiskt påtaglig form, där vissa beskrivande 

begrepp är etablerade, som tät, blandad eller tillgänglig. Däremot saknas en vedertagen 

förståelse eller etablerad teoribildning kring sambandet mellan stadsbyggnadsinvesteringar i 

form av fysisk bebyggelse och dess inverkan på olika sociala processer. Mot denna bakgrund 

framstår det som svårt att i praktiken utforma sociala konsekvensanalyser både när det gäller 

stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsprojekt. 

Sociala konsekvensanalyser innebär både en beskrivning av en social situation (hur människor 

mår, hur platser påverkar deras känslor och erfarenheter) och en analys där intervention A rela-

teras till utfall B (byggande av vägen x leder till mer tillgänglighet för gruppen y, eller byggandet 

av en skola förbättrar barnens levnadsvillkor). Sarinen och Kumpulainen (2006, 123) påpekar att 

den eller de teorier och metoder som används för att göra dessa uppskattningar och orsaksrela-

tioner också blir avgörande för de slutsatser som tas fram. Sociala konsekvensanalyser kan 

visserligen beskriva olika platser och sätta dem i ett historiskt och samtida kontext. Men en 

orsaksanalys kräver mer specifika teorier som förmår att hantera relationen mellan interven-

tioner i stadsform och det sociala livet på respektive platser. 

Ett sätt att genomföra en social konsekvensanalys är att hämta in invånares och brukares upp-

fattningar, perspektiv och åsikter om platsers funktioner och om vad som är önskvärt att 

förändra i framtiden. Som Sarinen och Kumpulainen (2006, 124) påpekar har deltagande och 

dialogprocesser svagheten att medborgare ofta har olika åsikter och inte alltid en överblick över 

hur förändringar i stadsform konkret påverkar värden som tillgänglighet, jämlikhet, samman-

hållning och så vidare. En annan svårighet är att människor ofta ändrar uppfattning över tid, ett 
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motstånd mot en förändring kan vid en uppföljning visa att människor ändrat uppfattning vilket 

vare sig är förvånande eller ovanligt men svårt att hantera och förutse i en dialogprocess. Sociala 

konsekvensbeskrivningar blir kanske mest användbara i planeringsprocesser när det finns en god 

medvetenhet om styrkor och svagheter hos olika analysmetoder och man kombinerar olika 

metoder som underlag för analyser.  

I projektet Dela[d] Stad har intentionen varit att utifrån ny forskning och teoribildning utveckla, 

pröva och anpassa nya metoder för att fånga hur ett områdes sociala situation och människors 

levnadsvillkor mer specifikt förändras av olika stadsbyggnadsåtgärder, d.v.s. genom konkreta 

förändringar av den byggda miljön. Ökad förståelse för stadsbyggandets fysiska former och 

rumsliga strukturer, det vi här vill framhålla som dess särskilda materia, och hur denna över lång 

tid sätter ramar för vad som sker och kan ske i det urbana landskapet behöver dock särskilda 

verktyg och kunskapsunderlag. Sådana analyser kan sen bland annat integreras och bli en del av 

socialkonsekvensanalys. 

Vi vill i detta sammanhang alltså betona att det finns orsak att upprätthålla en distinktion mellan 

stadsbyggnad och stadsplanering även om det här finns många överlappningar. Exempelvis har 

mycket av den litteratur som refereras ovan ett fokus på planeringsprocessen och erbjuder 

därmed stöd till planeringspraktiken men därmed följer inte att den ger stöd till stadsbyggnads-

praktiken. I grund och botten är det olika materia som hanteras inom dessa båda praktiker; i 

allmänna termer kan man säga att stadsplanering hanterar organisatoriska och institutionella 

rutiner medan stadsbyggandet som en del i detta hanterar stadens byggda form. Dessa 

förutsätter olika expertis. Vi återkommer till detta mer explicit i följande avsnitt. 
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3. Dela[d] Stad: social hållbarhet och 

stadsbyggnad  
 

I detta kapitel ges en översikt av forskning som på olika sätt är särskilt relevant för arkitektur och 

stadsbyggnad i relation till social hållbarhet med avsikt att hitta länkar till den teoretiska 

utveckling som beskrevs i föregående avsnitt. 

Stadsbyggnad: en praktik i behov av stärkt expertis? 

Projektet Dela[d] Stad har sin utgångspunkt i stadsbyggande. Med detta menar vi den praktik 

som till sin kärna handlar om att genom planverktyg strukturera och forma de allmänna dragen 

av stadens byggnader, bebyggelsemönster och landskap, vilket även ger upphov till den rumsliga 

struktur vi kallar det offentliga rummet. Ett centralt anslag här är även att lägga fast markanvänd-

ningen i en kommun, vilket naturligtvis är avgörande för den fysiska form stadsbyggandet tar. Är 

man riktigt noga är utformningen av bebyggelse också en bestämning av markanvändningen. Att 

bygga är ju också ett sätt att använda marken men som i sin tur naturligtvis alltid är förknippat 

med en användning av denna bebyggelse, exempelvis som bostäder. När vi i en plan anger antal 

våningar för bostadsbyggelse exempelvis så kan vi alltså säga att vi anger intensiteten i markan-

vändningen, vilken i detta fall handlar om bostadsändamål.  

Mot bakgrund av det faktum att vi i Sverige har vad vi kallar kommunalt planmonopol, det vill 

säga att det endast är kommunerna som i plan får bestämma och lägga fast markanvändningen i 

Sverige, så är stadsbyggande en kompetens som särskilt återfinns inom kommunernas förvalt-

ning, typiskt på kommunens stadsbyggnadskontor eller motsvarande men den återfinns även hos 

många konsulter, särskilt arkitekter i och med att planutredningar idag ofta läggs ut på enskilda 

aktörer. 

Genom att betona stadsbyggande som en praktik med sin egen expertis vill vi göra en viktig 

distinktion mellan stadsbyggande och det bredare begreppet stadsplanering – och i för-

längningen även det än vidare begreppet stadsutveckling. Stadsbyggande skall i detta perspektiv 

närmast ses som en underavdelning av stadsplanering. Processer utgår från politiska direktiv och 

hanterar frågor om kommunernas markanvändning – där naturligtvis bebyggelse och landskaps-

utformning ingår – så att de blir professionellt belysta och demokratiskt förankrade, exempelvis 

genom att se till att lagar beaktas, expertis anlitas och att allmänna och enskilda intressen 

hanteras.  

Att säga att stadsbyggande i denna mening är en praktik med sin egen expertis gör dock inte att 

detta idag är en helt entydig profession. Inom fältet stadsbyggnad/stadsplanering samexisterar 

idag nämligen två professioner med gemensamma rötter men som över tid utvecklat olika 

profiler, vilket idag bidrar till en otydlighet kring dessa praktikers identitet. Dels har vi 

arkitektprofessionen med mycket lång historia och där staden sedan länge ingått som ett 

verksamhetsområde men där detta fick särskilt stor betydelse under den första hälften av 1900-

talet i samband med det omfattande bostadsbyggande som då inleddes (Linn 1988). Dels har vi 

planeraren, vilken som en avknoppning av den förra ursprungligen hade stora likheter med 

arkitekten men som så att säga fokuserade på den större skalan (Sandström 1989; Svedberg 

2000). Under efterkrigstiden har dock planerarprofessionen alltmer fått en egen identitet och 
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kommit att omfatta ett betydligt bredare kunskapsfält. Med en förenkling dristar vi oss till att 

beskriva detta som att arkitektkompetensen i detta sammanhang särskilt kan förknippas med 

den fysiska planen varigenom stadens byggande styrs och begränsas rent rumsligt, en slags 

betoning av produkten. Planerarkompetensen karakteriseras å sin sida av ett ansvar för 

planeringsprocessen som helhet, enligt beskrivningen ovan, där planen naturligtvis ingår men där 

vi framför allt kan se ett fokus på den process som leder fram till denna. Idag sammanfaller båda 

dessa. Det viktiga är då i vilken grad expertisen bibehålls i båda avseendena. 

På många sätt ser vi här en diskussion med rötterna i 1960-talets planeringsteori segla upp. 

Planering och stadsbyggande präglades vid denna tid av ett mycket instrumentellt synsätt där 

just produkten stod i fokus och leddes av en stark expertisbaserad profession. Sakernas tillstånd 

kritiserades förtjänstfullt av Faludi (1973) där han gjorde en viktig distinktion mellan sakkunskap 

(substantive knowledge) och processkunskap (procedural knowledge) och argumenterade för en 

förstärkning av processkunskapen i planeringen. Färgad av sin tid såg Faludi för sig beslutsteorier 

typiska för denna tid, vilka i allmänna ordalag förutsatte att människor handlar rationellt med 

avsikt att nå specifikt uppsatta mål och huvudsakligen drevs av ekonomiska incitament. I det 

förändrade samhällsklimat och den djupa kunskapsteoretiska kris som stora delar av vetenskaps-

samhället samtidigt gick igenom kom därför även Faludi att kritiseras hårt (Allmedinger 2009). 

Andemeningen i denna kritik var att sakkunskap och processkunskap inte gick att skilja åt; det vill 

säga att sakkunskapen, alltså den enskilda disciplinens kunskap om det egna kunskapsobjektet 

inom till exempel trafikplanering, stadsbyggande eller fastighetsekonomi och som därmed 

utgjorde kärnan i de professionella identiteterna, alltid färgades av de specifika förutsättningarna 

och sammanhangen hos det enskilda projektet, vilket experten med den distanserade hållning 

som expertkunskapen inbjöd till hade svårt att både förstå och värdera. Kunskapen om processen 

kom därför att betonas och även om olika former av sakkunskap här sågs som en naturlig del 

kom särskild vikt att läggas vid aktörer som tidigare stått utanför planeringsprocessen, inte minst 

medborgarna vars kunskaper och prioriteringar uppvärderades, vi känner här igen den kända 

konflikten mellan experter och gräsrötter. 

Detta var början på en mycket rik men i stora stycken också mycket svårfångad utveckling inom 

planeringsteorin som fortfarande pågår (Allmendinger 2009). Vissa inriktningar har dock varit 

mer tongivande än andra, i alla fall inom forskningen. Ett exempel är vad som kallas kollaborativ 

planering (collaborative planning; Healey 2006), vilken just har stark betoning på processen med 

bas i dels institutionell teori (Ostrom 1990) och dels i Habermas handlingsteori om det kommuni-

kativa förnuftet (Habermas 1984). Det kommunikativa planeringsparadigmet framför behovet av 

lokala kunskapsbaser och erfarenheter som likvärdig med experternas kunskaper i förhandlandet 

om vad som är önskvärda planeringsinsatser i olika platser. Även om vi inte ens grovt här kan 

skissera det rika landskap som planeringsteorin idag utgör är en viktig slutsats att stora framsteg 

gjorts när det gäller förståelsen av processens betydelse även för planeringens produkter. Särskilt 

gäller det insikter om hur värdeladdade de frågor är som den planeringsprocessen har att 

hantera, vilket den tidigare instrumentella expertplaneringen var tämligen okänslig inför. 

Med denna läxa förhoppningsvis lärd finns orsak att ställa sig frågan huruvida det fokus som 

under senare år hamnat på planeringsprocessen, och i Faludis termer processkunskap, inte har 

bidragit till att sakkunskapen inom vissa fackområden som berörs av denna process kommit i 

skymundan eller tagits alltför mycket för givna. Vad vi finner särskilt angeläget här är om detta 

inte särskilt varit fallet när det gäller den praktik vi kallat stadsbyggande, det vill säga 
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utformningen av urbana landskap och bebyggelsemönster (stadsform), med sina rötter i den 

förhållandevis forskningssvaga arkitektprofessionen.6 Viktigt i detta sammanhang är också att det 

var arkitektprofessionen som blev den främsta måltavlan för den starka kritik som följde på det 

typiskt expertdrivna miljonprogrammet. Utvecklingen av den egna sakkunskapen, exempelvis i 

form av forskning om bostäders och bostadsområdens utformning, vilken fram till denna tid-

punkt hade varit mycket omfattande, kom i efterföljden av denna kritik att nedvärderas och 

satsningarna i denna riktning minskade drastiskt. Istället ägde en omdefinition av arkitekt-

expertisen på ett djupare plan rum under 1980-talet som i förenklade termer handlade om att 

man rörde sig bort från rollen som samhällsingenjör och mot en friare konstnärlig roll som också 

handlade om ett skifte i central kunskapsfråga från arkitekturens funktionalitet till dess menings-

skapande dimension (Ellin 1999). 

Mot denna bakgrund kan vi skissera konturerna av ett kunskapslandskap när det gäller 

praktikerna stadsbyggnad och stadsplanering. Å den ena sidan ser vi en, åtminstone i formellt 

avseende och i teorin, stark planerarprofession med ansvar för att driva en lyhörd process som 

beaktar en mångfald av intressen hos en lång rad parter, där ett centralt inslag även är att se till 

att nödvändiga utredningar och kunskapsunderlag tas fram. Men denna profession har också 

kommit att sträcka sig över ett mycket brett fält varför man kan ifrågasätta huruvida en expertis 

är möjlig att upprätthålla på alla de områden den omfattar. Det är i detta sammanhang viktigt att 

betona den stora bredd av planerarutbildningar med olika betoning som idag finns, där vissa 

kommer nära den traditionella stadsbyggnadsrollen med fokus på den fysiska bebyggelsen och 

därmed ligger relativt nära den traditionella arkitektrollen, medan andra leder till en delvis ny 

planerarroll där ansvaret för en effektiv och legitim planeringsprocess är det centrala och där 

rollen mycket handlar om att medla mellan intressen, vad som ibland kallas ”power broking”. Å 

andra sidan ser vi en arkitektprofession som tagit ett steg tillbaka från sin tidigare framträdande 

roll inom stadsbyggnad/stadsplanering och som samtidigt, åtminstone delvis, bytt betoning i sin 

kunskapsprofil och expertroll. Som vi tidigare noterat kan det nya politikområdet ”stadsut-

veckling” sägas vara i vardande. 

Samtidigt har, som vi sett, begreppet stadsutveckling vuxit fram, vilket har en mycket bred 

betydelse och i många sammanhang har stadsutvecklingsbegreppet breddats och snarare blivit 

en fråga om samhällsutveckling i bred bemärkelse där många olika professioner samsas och där 

det vi definierar som ”stadsbyggande” numera inte nödvändigtvis är i fokus. Sammantaget gör 

detta att det kan ifrågasättas om den praktik vi kallat stadsbyggnad idag verkligen fylls av en 

tydlig profession som kan bevaka det kunskapsfält och fylla den expertis den förutsätter. Det är 

denna kärnpunkt som projekten Dela[d] Stad och Storstäder i Samverkan har velat adressera med 

utgångpunkt i en stark ny kunskapsutveckling med central betydelse för just detta område. Det 

vill säga en fördjupad kunskap om hur staden genom stadsbyggandet, alltså utformning av 

stadens form och struktur, kan utformas för att stödja olika urbana processer, inte minst ett mer 

socialt hållbart samhälle. 

                                                           
6
 Där andra professioner som läkare har en självklar och naturlig länk till forskningen i sitt fält och där denna är mycket 

högt värderad har det alltid funnits en problematisk relation mellan arkitektpraktik och arkitekturforskning, där vidare 
arkitekturforskningen inte är etablerat som forskningsfält i vetenskapssamhället på samma sätt som andra discipliner.  
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Stadsbyggnad: ny kunskapsutveckling som kan stärka den professionella 

expertisen 

Genom att lyfta fram praktiken stadsbyggande ovan menar vi inte att denna kan ersätta 

stadsplanering i den breda definition den kommit att omfatta utan att vi i dessa projekt försökt 

belysa en specifik expertis som vi bedömer som essentiell för framgångsrik stadsutveckling men 

som vi idag anser vara relativt obevakad. Utgångspunkten för denna expertis är hur den fysiskt 

byggda struktur som vi så starkt förknippar med städer är utformad har avgörande roll för de 

många andra processer av social, ekonomisk och ekologisk art som äger rum i städer. Idag är det 

allmänt accepterat att staden utgör ett komplext system (Batty 2005). Typiskt för komplexa 

system är att de består av många system men där vissa utgörs av snabbare processer (fast 

variables) och andra av mer långsamma (slow variabels) där de senare sett över tid ofta kommer 

att dominera de förra (Portugali 2011). Den fysiskt byggda staden är i detta sammanhang en 

typiskt långsam variabel som har förmågan att bära och ge riktning åt de andra snabbare 

variablerna – en orsak varför den fysiska staden är så viktig i ett hållbarhetsperspektiv. Den 

sociala segregationen i våra storstäder kan då betraktas som en sådan förhållandevis snabb 

variabel.  Den mycket långsamma variabel som stadens fysiskt byggda struktur utgör har därmed 

stort inflytande på segregationsprocesser i våra städer. Men därmed kan den också vara ett 

viktigt instrument när det gäller att långsiktigt förändra eller styra denna process i en annan 

riktning, exempelvis mot ökad integration eller mer generellt bygga ökad social hållbarhet. 

Den kritiska frågan blir då hur kunskapsstatusen ser ut idag inom stadsbyggandet. I enlighet med 

det perspektiv vi haft i dessa projekt, där vi särskilt lyft fram stadsbyggandet som en speciell 

expertis, om så som en del av arkitekt- eller planerarprofessionen eller som en egen profession, 

ser vi kunskapen om stadens form och rumsliga struktur i relation till stadens sociala, ekonomiska 

och ekologiska processer som det grundläggande kunskapsfältet för denna profession. Förståelse 

för samband mellan det byggda och det sociala livet bör finnas hos flera av de professioner som 

arbetar med stadsutveckling och sociala frågor men en mer precis kunskap om vad en viss 

stadsform och olika rumsliga samband i staden faktiskt leder till menar vi är ett ansvar som 

återfinns någonstans under arkitekt- och planerarprofessionerna men som idag ofta ges litet 

utrymme eller är tämligen otydligt hanterad. 

Detta kan preciseras ytterligare genom att betona att eftersom stadens sociala, ekonomiska och 

ekologiska processer redan studeras av stora etablerade kunskapsfält som urbansociologi, 

urbanekonomi och urbanekologi är den för stadsbyggnadsforskningens specifika fråga att 

utveckla teorier och tekniker utifrån vilka man kan beskriva byggd form och rumslig struktur på 

ett sätt som fångar hur dessa inverkar på urbana processer av detta slag. Det vill säga att stads-

byggandets centrala kunskapsobjekt är stadsform. Detta kunskapsfält som studerar stadsform 

kallar vi här stadsmorfologi eller urbanmorfologi (urban morphology). 

Stadsmorfologin är ett brett kunskapsfält med många olika inriktningar (Vernez Moudon 1997). 

Det vi särskilt vill lyfta fram här är stora landvinningar under senare årtionden som handlar om 

ett slags paradigmskifte inom fältet, inspirerat av rumsanalys (spatial analysis) och stads-

modellering (urban modelling) så som det bedrivs inom vissa mer kvantitativa och analytiska 

inriktningar inom urbangeografi och planeringsteori (Wilson 2000; 2012; Batty 2005; 2013), där 

stadsmorfologin sätts i ett systemteoretiskt perspektiv. En drivande kraft i denna utveckling har 

varit forskningsinriktningen space syntax (Hillier & Hanson 1984; Hillier 1996) men här finns 

parallella riktningar som bygger på liknande former av analyser av städers rumsstruktur (Marcus 
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2000, 2009; Ståhle et al. 2005; Svetsuk & Mekonnen 2012). Mer generellt finns ett förnyat 

intresse för kvantitativa metoder inom urbanmorfologin som ibland går under samlingsnamnet 

measuring urbanism; ett exempel är Spacematrix som fokuserar på relationen mellan olika 

täthetsmått och stads- och byggnadstypologier (Berghauser Pont & Haupt 2010). 

I dessa projekt har vi särskilt betonat forskning med anknytning till space syntax av det skälet att 

det i denna forskningsinriktning finns ett medvetet försök att med empiriskt stöd just bygga 

kunskap om relationen mellan städers rumsliga struktur definierad av dess bebyggelse och olika 

urbana processer, särskilt processer med sociala förtecken som just segregation och stadsliv i 

allmänhet (Hillier & Hanson 1984; Hillier & Netto 2002; Hanson & Zako 2007). Stora delar av 

urbanmorfologin har annars haft en historisk inriktning där klassificerandet av bebyggelse i 

typologier och beskrivningar av deras utveckling genom historien varit framträdande men där 

relationen till andra urbana processer varit svag (Conzen 1969; Caniggia et al. 1979; Panerai 

1977). Andra inriktningar har studerat och utvecklat olika mått för att beskriva stadsform som 

exempelvis dess täthet eller tillgänglighet (Rådberg 1988). Även om sådana studier naturligt 

kopplar till människors bruk av bebyggelse, exempelvis genom att byggnadstyper ofta är 

kopplade till vissa användningsområden eller att större bebyggelsetäthet i allmänhet även 

innebär större befolkningstäthet, så har de svårare att koppla stadsform till mer sammansatta 

frågeställningar som segregation, trygghet eller marknadsunderlag. En kritisk skillnad här är att 

de flesta av dessa urbanmorfologiska studier saknar ett systemperspektiv som gör det möjligt att 

fånga flöden i staden och därigenom mer dynamiska processer. 

Särskilt viktigt har här varit insikten att stadsrummets struktur eller konfiguration som man säger 

inom space syntax-forskningen, sett ur ett systemperspektiv och representerat med den metodik 

som utvecklats inom denna forskning, har stor betydelse för människors förflyttningar och 

vistelse i städer (Hillier et al 1993; Hillier & Iida 2005). Det viktiga ur ett socialt perspektiv är här 

inte variationer i flöden i sig utan att detta ger upphov till varierande koncentrationer av 

samtidigtvarande (co-presence) vid olika platser i staden (Hillier & Hanson 1984; Hanson 2000; 

Koch 2008; Legeby 2011; 2013). Detta skapar specifika förutsättningar för olika platser som i hög 

grad bestämmer vilka sociala fenomen och processer som kan tänkas äga rum på dessa platser 

eller i olika byggnader. Det är helt enkelt en avgörande skillnad om en plats i genomsnitt har 20, 

200 eller 2000 besökare i timmen, vare sig vi ser det ur ett trygghetsperspektiv, som underlag för 

handel och service eller om vi funderar på hur det påverkar oss själva vad gäller både beteende 

och självbild. I förlängningen återfinner vi även här grundbulten för att diskutera hur 

stadsbyggande på detta sätt kan spela en viktig roll för social integration och andra frågor som 

kan beskrivas som viktiga för att bygga social hållbarhet. För frågor om segregation och 

utanförskap inom denna inriktning har särskilt Vaughans forskning varit central (Vaughan 2005, 

2007; Vaughan & Arbaci 2011). 

Det är viktigt att betona hur denna inriktning av arkitekturforskningen ansluter till centrala 

riktningar inom sociologin utvecklade av bland annat Émile Durkheim som räknas som en av 

sociologins grundare. Särskilt relevant är den mikro-sociologiska tradition som har sitt ursprung 

hos Durkheims teorier om ritualer (benämnda religiösa ritualer) och deras betydelse för att skapa 

gemenskap och tillhörighet i samhällsbildningar (Durkheim 2001). Durkheims centrala intresse 

var inte religionen utan just hur ritualer av detta slag, baserade just på samtidigtvarande (co-

presence), skapade underlag för identifikation och solidaritet inom den närvarande gruppen och 

hur detta i sin tur är en viktig förutsättning för tillit och sammanhållning i samhället i stort – alltså 
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ett svar på hans övergripande fråga: vad är det som håller samhället samman. Detta togs senare 

upp i betydligt mer vardagliga och profana sammanhang av den amerikanske sociologen Erving 

Goffman i en serie studier under 1960-talet av människors beteenden på offentliga platser och 

andra sociala sammanhang (Goffman 1959; 1963; 1967), där han just poängterade betydelse av 

samtidigtvarande för sociala processer; dessa situationer var helt enkelt sociologins grund-

element i hans tolkning. Goffmans betoning av situationer, det vill säga samnärvaro mellan 

människor, i reproduktionen av sociala mönster är också något som varit mycket betydelsefullt 

för Anthony Giddens i hans mycket spridda teori om structuration (Giddens 1984). Goffmans 

studier liksom hela traditionen tillbaka till Durkheim utgör också kärnan i Randall Collins breda 

teori om Interaction ritual chains (Collins 2004), vilken har för avsikt att formulera en generell 

sociologi baserad på sådan samnärvaro som det grundläggande elementet. En mycket intressant 

studie av Suonperä Liebst knyter samman samnärvaro-begreppet (co-presence) i denna 

sociologiska tradition med samma begrepp inom space syntax-forskningen. Liebst argumenterar 

att space syntax i många avseende kan ses som ett svar på behovet av vad Durkheim kallade en 

socialmorfologi (social morphology) inom sociologin, just för att kunna beskriva och förklara 

betydelsen av grundläggande variabler såsom befolkningstäthet och graden av närhet och 

samtidigtvarande inom sociologin (Suonperä Liebst 2014). 

Det är mot denna bakgrund som vi i detta arbete särskilt lyft fram space syntax-forskningen. Den 

utgör inom arkitekturforskningen en ovanligt väl underbyggd teoribildning med tydlig 

utgångspunkt i arkitekturteori och urbanmorfologi men som också har starka kopplingar till 

centrala teoritraditioner inom sociologin. Tillsammans ser vi här en viktig grund för att bygga 

sakkunskap om relation mellan byggd miljö och sociala processer på ett sätt som tidigare inte 

varit möjligt. Det gör naturligtvis inte att andra forskningsinriktningar skall undersökas men vi 

menar att det faktiskt är ganska ovanligt med sådana som har den starka kopplingen till byggd 

form som space syntax har. Samtidigt skall det betonas att detta är kunskap stadd i utveckling 

och att det finns mycket som behöver belysas ytterligare och utvecklas vidare även inom space 

syntax-forskningen. Det viktiga är att vi här kanske kan se en kunskapsplattform för vidare 

kunskapsutveckling och stärkande av expertisen som kan ge underlag inte bara för en 

stadsbyggnadspraktik utan eventuellt även en ny stärkt stadsbyggnadsprofession. Vi menar 

vidare att en stärkt expertis kring dessa sakfrågor även kan stärka processkunskapen inom 

stadsplaneringen eftersom det gör det möjligt för deltagarna i denna process att med större 

precision diskutera effekterna av konkreta stadsbyggnadslösningar om de så är befintliga eller 

föreslagna. 

Det kan slutligen finnas skäl att kommentera denna kunskapsutveckling i relation till andra 

teoribildningar som varit eller är tongivande inom stadsbyggnadspraktiken. Det är generellt 

viktigt att betona hur mycket av det vi kan kalla stadsbyggnadsteori under 1900-talet varit starkt 

normativa teoribildningar ofta med svag vetenskaplig förankring, det vill säga de är teorier om 

hur städer borde utformas men ofta med lite kunskap om vad olika stadsformer faktiskt leder till. 

Detta kan illustreras med klassiska texter med utpräglat skilda ideal, exempelvis Ebenezer 

Howard (1898) eller Le Corbusier (1925) eller liknande texter av senare datum som till exempel 

texter av Gordon Cullen (1960) eller Robert Venturi (1966). I vår mening gäller det även sådana 

skribenter som Jane Jacobs (1961) och Jan Gehl (1986), trots att vissa av dem, som till exempel 

Gehl, framställer sina teorier i vetenskapliga ordalag och att de relativt ofta idag även refereras i 

vetenskapliga publikationer. De har därför ifrågasatts som en slags pseudo-vetenskap (pseudo-

science), men mer på grund av hur de tolkas än på grund av författarnas intentioner (Marshall 
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2012). Dessa stadsbyggnadsteorier måste förstås som en alldeles särskild form av teoribildning 

som ofta är medvetet spekulativ och snarare handlar om hur det skulle kunna vara än om hur det 

faktiskt är, där det förra är nödvändigt för att generera nya lösningar inom praktiken medan det 

senare ju är vetenskapens signum. Vi kan därför kalla dem generativa teorier (Hillier 1996) och 

som sådana spelar de en mycket viktig roll för all form av förändringsarbete inom stadsutveckling 

men även som kreativt stöd för den i stadsbyggandet centrala designprocessen. Deras syfte är att 

vidga det möjligas fält och visa på vad som skulle kunna vara möjliga lösningar, vilket är ett 

mycket viktig bidrag till en kreativ planeringsprocess. Naturligtvis tar detta sig i allmänhet en 

form där dessa författare pläderar för en viss modell eller möjlighet och därmed bygger retoriken 

på olika vetenskapliga rön, men ofta är dessa  lösryckta iakttagelser som långtifrån bevisar något. 

Detta är i slutänden heller inte poängen utan just att man lyckas visa på möjliga vägar framåt. 

De avgörande är dock att se deras begränsning; att de faktiskt inte svarar på frågan om dessa 

möjligheter faktiskt kommer att fungera, det vill säga pröva deras faktiska konsekvenser, något 

som erfarenheten ofta visat att de inte gjort. Här behövs annan teori av mer traditionellt 

analytiskt märke som kan bidra till att på kvalificerad grund göra utsagor om olika lösningars 

utfall. Även om detta är mycket svårt när det gäller komplexa system som städer finns dock 

försök i denna riktning. I viss mån kan vi säga att de olika studierna av tätheter kring sekelskiftet 

1900 faktiskt gjorde detta genom att visa på enkla men mycket viktiga samband. Ett klassiskt 

exempel är Unwins pamflett Nothing gained by overcrwowding (1912). Denna skrift begränsar sig 

till räkneövningar tämligen befriade från någon kontext men med otvetydigt slående resultat. Ett 

senare exempel är Lynch (1961) studier av och teorier om mentala kartor (mental maps). Dessa 

bygger på stringenta vetenskapliga principer men baseras på ett begränsat empiriskt underlag, 

vilket inte hindrat att de fått mycket stor spridning inom stadsbyggnadspraktiken. Space syntax 

erbjuder här ett betydligt fylligare och mer principiellt forskningsfält för vidare forskning baserat 

på analytisk-empiriska metoder, något som varit ovanligt inom arkitekturforskningen (Hillier & 

Hanson 1984; Hillier 1996). Särskilt med tanke på att det centrala forskningsobjektet inom space 

syntax är arkitektonisk form och stadsform där studiet av form inom arkitekturforskningen i 

allmänhet bedrivits utifrån kvalitativa och tolkande metoder. Kunskap, metoder och 

analysverktyg som har sitt ursprung i dessa senare forskningsansatser kan således också bidra till 

att möta det behov som pekas ut av Boverket och Göteborgs stad, nämligen metoder för analys 

av rumsliga åtgärder som kan motverka segregation.   

Social hållbarhet kopplat till stadsbyggande  

Social hållbarhet kan både ses ur individens perspektiv kopplat till möjligheter till självför-

verkligande men också utifrån ett perspektiv som fokuserar på stadens eller samhällets 

gemensamma bästa, två perspektiv som i realiteten är nära sammanlänkade (Borén & Koch 

2009). Definitioner som mer tydligt adresserar den samhälleliga nivån tar fasta på risker för 

sociala konflikter och solidaritet samt den förmåga samhället har att mobilisera sig för att 

hantera krissituationer eller möta förändringar diskuteras exempelvis av Jacobs (1961), Putnam 

et al. (1993) och Ostrom och Ahn (2003). Jacobs uttrycker det som att: 

“A city’s collection of opportunities of all kinds, and the fluidity with which these 

opportunities and choices can be used, is an asset—not a detriment—for encouraging city-

neighbourhood stability. […] These networks are a city’s irreplaceable social capital. Wherever 



 

26 
 

the capital is lost, from whatever cause, the income from it disappears, never to return until 

and unless new capital is slowly and chancily accumulated”. (Jacobs 1961, 138) 

Såväl frågan om rättvis fördelning och frågan om hur den byggda miljön kan underlätta olika 

sociala processer är helt centrala för den stadsbyggnadsforskning som bedrivits på KTH 

Arkitekturskolan och som handlar om hur segregation i staden relaterar till arkitektur och 

stadsform (se exempelvis Marcus 2000, 2007; Borén & Koch 2009; Legeby 2010, 2013). Här finns 

ett tydligt fokus på stadsbyggandets roll för aspekter som är viktiga ur ett socialt perspektiv och 

kanske då framför allt stadsrummets betydelse för hur resurser fördelas och blir tillgängliga i 

olika delar av staden och för olika grupper i befolkningen som ett resultat av stadsbyggande.  

Varför behöver stadsbyggare då beakta i vilken grad resurser är jämlikt fördelade som ett resultat 

av olika stadsbyggnadsåtgärder? En orättvis fördelning som skapar ojämlika livsvillkor är 

problematiskt och kan ses som ett hot mot välfärdssamhället (Franzén 2001; Fainstein 2010). Det 

handlar också om vilka förutsättningar som erbjuds i staden för människor att bli delaktiga i olika 

samhälleliga processer som också påverkar ett samhälles kapacitet att lösa olika problem som 

uppstår vilket också ofta refereras till som socialt kapital. Det offentliga rummet framstår som en 

viktig arena för sådana processer och här finns en tydlig koppling till stadsbyggandet; beroende 

på vilka som ges möjlighet att dela det offentliga rummet påverkas också hur det sociala kapitalet 

och sociala nätverk kan utvecklas, inte minst när det gäller vilka som är med och förhandlar om 

hur samhällets normer och attityder utvecklas över tid (se exempelvis Zukin 1995; Young 1996; 

Putnam 1993, 2000; Ostrom & Ahn, 2003). Att dela det offentliga rummet – att vistas och bli 

varse andra människor – har stor betydelse för olika solidaritetsprocesser vilket som vi såg ovan 

bland annat beskrivs av Giddens (1984), Goffman (1967) och Collins (2004). 

Likaså har vi sett hur Franzén (1992) utvecklar ett för denna diskussion relevant resonemang om 

förhållandet mellan rum och samhälle, om rummets betydelse i relation till samhället och mer 

specifikt dess betydelse för stadslivet och möjligheten att ta del av resurser (se ovan). Utifrån det 

resonemanget blir det naturligtvis intressant att förstå på vilket sätt olika rumsliga egenskaper i 

staden kan stödja eller hindra ett utbyte av information och ett utbyte mellan olika grupper i 

samhället exempelvis i det offentliga rummet, på stadens gator och torg.. 

Perspektiven som beskrivits här menar vi är högst användbara och relevanta i stadsbyggnads-

sammanhang när det kommer till att motverka urban segregation och gynna sociala processer 

som kan främja social sammanhållning. Genom att klarlägga hur livsvillkoren skiljer sig åt i olika 

delar av staden, till följd av hur den byggda miljön är strukturerad och gestaltad, konkretiseras 

också vilka förändringar i den byggda miljön som kan leda i en mer socialt hållbar riktning och 

vilka förändringar som inte har den effekten utan kanske till och med den motsatta eller 

reproducerar eller upprätthåller en befintlig ojämlikhet. Här kan arkitektur- och stadsbyggnads-

forskningen ge ett viktigt bidrag. Tidigare forskning i exempelvis Södertälje och Stockholm 

(Legeby 2010, 2013) har i likhet med forskning i Göteborg inom ramen för Dela[d] Stad visat vilka 

stadsdelar som är missgynnade i förhållande till andra i olika avseenden. Vissa stadsdelar upp-

visar ogynnsamma förutsättningar för både boende och arbetande genom ett begränsat utbud av 

olika typer av faciliteter och service. Till detta kan läggas hur vissa stadsdelars stadsform för-

svårar ett inflöde av boende och arbetande från andra stadsdelar, vilket ur ett integrations-

perspektiv förefaller problematiskt. 



 

27 
 

Dela[d] Stad: Att brygga forskning och praktik 

Både Dela[d] Stad och det efterföljande initiativet Storstäder i Samverkan har haft som utgångs-

punkt att förmedla en del av den nya forskningsutvecklingen inom stadsbyggandet till praktiken i 

de tre storstäderna. Det har också handlat om att omvandla och vidareutveckla denna nya 

forskning så att den blir mer relevant och praktiskt tillämpbar utifrån praktikens erfarenheter och 

behov. Mot bakgrund av ovanstående diskussion kan man beskriva denna avsikt som att med 

hjälp av ny kunskapsutveckling inom stadsformsforskningen bygga till ny expertis inom en stärkt 

stadsbyggnadsprofession även om detta inte var utgångspunkten för projektet. Viktigt för denna 

egenkraft i projektet är onekligen att det haft formen av ett projekt formulerat och genomfört i 

ovanligt nära samarbete mellan forskare och berörda tjänstepersoner inom olika förvaltningar. 

Detta stämmer också väl med Boverkets regeringsuppdrag vilket syftade till att utveckla behovs-

baserad ny kunskap för att kunna åstadkomma en positiv urban utveckling.  

Den forskning som särskilt fungerade som utgångspunkt i projektet är just ny kunskapsutveckling 

inom urbanmorfologin, både vad gäller täthetsanalyser och space syntax-forskningen. En 

utgångspunkt från forskarnas sida i dessa projekt har just varit att stadens byggda form och hur 

stadsformen strukturerar stadslivet och olika urbana processer är ett av de viktigaste eller till och 

med kanske det viktigaste kunskapsfältet inom praktiken stadsbyggande så som vi definierat det 

här och därmed en grundbult för att bygga professionell expertis inom denna praktik. Urban-

morfologin, eller kunskap om stadsform, utgör i enlighet med Faludis tolkning således grund-

läggande sakkunskap inom stadsbyggandet. Den nya forskning som har vuxit fram erbjuder 

möjligheter att med stor precision och stringens analysera stadsform med avseende på förut-

sättningar för människors beteenden i, och användning av, stadens rum, vilket gör det möjligt att 

tydligt utvärdera både existerande och planerade miljöer liksom att skilja och utvärdera olika 

planförslag för samma område. Än viktigare är att detta även kan stödja utformningen av nya 

förslag, lyfta in tankar från medborgare och andra samhälleliga aktörer och i slutänden 

kommunicera i vilken grad stadsbyggandsförslag uppfyller olika politiska mål och intentioner för 

stadsbyggandet. 

Projektet Dela[d] Stad klarlägger mot bakgrund av denna kunskapsutveckling hur stadsbyggande 

kan användas för att få en mer positiv utveckling i de områden som präglas av utanförskap och 

där livsvillkoren relativt andra områden är sämre med syfte att minska segregationen och 

klyftorna i Göteborg. Ny kunskap inom forskning får genom projektet Dela[d] Stad chans att 

prövas och diskuteras med tjänstepersoner inom kommunen som i olika förvaltningar direkt eller 

indirekt arbetar med den sociala hållbarhetsdimensionen inom stadsbyggnad. Projektet studerar 

Göteborgs stad och med särskilt fokus på det av regeringen utsedda områden inom Urban 

Utveckling, stadsdelarna Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården och metoder för 

analys som kan öka förståelsen för vilka stadsbyggnadsåtgärder som kan förbättra livsvillkoren 

där. I fokus är forskningens eventuella relevans för praktiken samt en omvänd nytta som handlar 

om att genom nära samverkan kring analysmetoderna möjliggörs också en identifiering av frågor 

som praktiken har behov av att få belysta från forskningshåll framöver. Projektet Dela[d] Stad har 

bedrivits med täta kontakter med tjänstepersoner från Göteborgs Stad genom workshopar, 

enkäter, föreläsningar, skissdagar samt informella och formella möten. I sammanhang där 

analysmetoder och resultat av detta presenteras har en arena skapats där förståelsen kan 

utvecklas för hur analyser görs och tolkas samt att det kan diskuteras vilken kunskap de rumsliga 

analyserna kan bidra med till nulägesbeskrivning, problemformulering, design process, sociala 
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konsekvensanalyser och i själva konsekvensanalysprocessen som numera integrerats i flertalet 

detaljplaneprocesser. 

Analysmetoderna som undersöker stadsrummets förutsättningar har bland annat använts för att 

demonstrera möjliga typer av nulägesbeskrivningar som kan göras, till exempel i vilken grad det 

råder ojämlika livsvillkor i stadens olika delar, exempelvis genom att analysera närhet till resurser 

såsom vård, skola eller rekreation som erbjuds i olika stadsdelar eller i vilken grad ett diversifierat 

utbud finns tillgängligt. Analyserna som visar graden av närhet till materiella och mänskliga 

resurser görs på ett sätt som beaktar stadsform, struktur och rumssamband. Det har också 

demonstrerats hur metoderna och teorierna kan användas för att ta fram och utvärdera stads-

byggnadsförslag och olika stadsbyggnadsalternativ (Legeby et al. 2014). Analyserna gör det 

möjligt att mer detaljerat kunna klargöra och åskådliggöra i vilken grad det råder ojämlika 

livsvillkor vid jämförelse mellan olika stadsdelar eller grannskap. Denna typ av analyser menar vi 

visar på ett arbetssätt som ger värdefull information om stadsbyggnadsåtgärder kan förbättra 

situationen i en stadsdel och i så fall vilken typ av åtgärder som kan åstadkomma en förändring. 

På så sätt synliggörs och konkretiseras stadsbyggandets roll samt dess potential och inte minst 

dess begränsningar. Denna typ av kunskap och insikter om hur stadsbyggandet påverkar 

situationer av urban segregation är något som projektet Dela[d] Stad bidragit med att sprida. 

Utöver insamling av data till en databas, analysarbete, workshopar och informella intervjuer har 

även empiriskt material samlats in från fältobservationer som genomförts på tio torg/platser runt 

om i Göteborg. Det är alltså ett förmedlande av erfarenheter och slutsatser från projektet Dela[d] 

Stad som utgjort en viktig utgångspunkt för projektet Storstäder i Samverkan. 
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4. Kunskapsspridning: upplägg och arbetsgång 
 

Här beskrivs upplägget för kunskapsspridningen. Det återges relativt utförligt för att fungera som 

inspiration och utgångspunkt för andra kommuner som eventuellt önskar genomföra liknande 

aktiviteter.  

Seminarieserie 

Den form vi valde för att sprida erfarenheterna var genom tre seminarier. De innehöll exempel 

från de tre städerna, teoriföreläsningar samt gruppövningar/diskussioner. Respektive stad 

bestämde vilka som skulle medverka i projektet; bland annat tjänstepersoner från förvaltningar, 

stadsdelsförvaltningar samt representanter från stadens bolag såsom allmännyttiga bostadsbolag 

(se appendix, deltagarförteckning).7 Varje seminarium utformades för att fokusera på ett visst 

tema. Första seminariet ägde rum i Göteborg, det andra i Malmö och det tredje i Stockholm. Vid 

respektive besök presenterade värdstaden mer fördjupat sitt stadsbyggnadsarbete kopplat till 

sociala frågor.  

 Göteborgsseminariet, 17 september. Sociala stadsrumsanalyser: verktyg & metoder 
Mål: ge Stockholm och Malmö en fördjupad inblick i det forskningsprojekt som genomförts i 

Göteborg, Dela[d] Stad, och även jämföra de tre storstädernas arbete avseende behov och 

förutsättningar för att vidareutveckla arbetet med att använda stadsbyggandet som ett 

strategiskt verktyg för att minska skillnader i livsvillkor, nå en mer rättvis fördelning av resurser 

samt motverka urban segregation. 

 

 Malmöseminariet, 13 oktober. Styrdokument: visioner & mål 
Mål: identifiera dokument som har betydelse för arbetet med social hållbarhet i respektive 

kommun i relation till byggd miljö samt att få klarhet i vilket reellt stöd dessa dokument är för de 

som arbetar med stadsbyggnad och fysisk planering i sitt dagliga arbete i dess olika skeden. 

Diskussion om hur dessa dokument kan och bör utvecklas.  

 

 Stockholmsseminariet, 12 november. Genomslag i detaljplaner: beskrivning & karta 
Mål: Klarlägga i vilken omfattning sociala aspekter påverkat gestaltningen och på vilket sätt 

detta beskrivits i respektive kommun. Ett viktigt mål för fortsatt arbete är att i diskussionen 

mellan praktik och akademi identifiera vilken typ av kunskapsutveckling som behövs och hur 

kunskapsspridning kan genomföras så att även andra kommuner kan ta del av kompetens och 

erfarenheter som storstadskommunerna har. 

 
Varje seminarium var upplagt med följande huvudsakliga innehåll: 

 Introduktion där aktuellt tema presenteras 

 Teoretiskt avstamp: inspel från akademin om stadsbyggande i relation till olika sociala frågor 

 Resurspersonernas presentation av kartläggningen av städernas arbete  

 Lokala tjänstepersoner/experter presenterar hur staden arbetar med stadsbyggande relaterat 

till sociala frågor generellt och/eller mer specifikt stadsbyggnadsåtgärder i områden som 

omfattas av regeringens initiativ Urban Utveckling 

 Diskussion i grupp: över förvaltningsgränser inom städerna samt över stadsgränser 

                                                           
7
 I ett senare skede visade regionförbunden/instanserna och länsstyrelserna intresse för samverkansprojektet och 

representanter kom att delta. Fokus på arbetet har emellertid legat på den kommunala nivån. I kommande projekt 
rekommenderas att regionala/mellankommunala perspektivet ges ökat utrymme. 
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Kartläggning av städernas arbete  

I kartläggningar utförda av resurspersoner i respektive stad utreddes ett antal frågor utifrån givna 

teman. Kartläggningarna presenterades vid varje seminarium och de finns också redovisade i PM. 

Nedan ges en kort översikt av de frågor som var i fokus vid respektive sammankomst. Underlaget 

för kartläggningarnas genomförande återfinns i appendix i denna rapport.  

Seminarium 1 i Göteborg. Det första seminariet handlade om vilka metoder som är kända och 

vilka som idag används för analys av rumsliga åtgärder som kan stödja integration i staden då 

detta varit en viktig utgångspunkt för Boverket och Göteborgs stad. Kartläggningen var inriktad 

på stadsrumsanalyser som kan utgöra stöd för ett att åstadkomma ett mer socialt hållbart stads-

byggande, det vill säga ett stadsbyggande som resulterar i mer jämlika livsvillkor och som minskar 

segregationens negativa konsekvenser. I kartläggningarna gjordes ett urval av tre förvaltningar 

och deras arbete och information inhämtades via intervjuer av nyckelpersoner/experter. Även 

planeringsdokument och planhandlingar studerades för att identifiera vilka sociala aspekter som 

antyds vara direkt påverkade av den byggda miljön. Exempel togs fram där sociala aspekterna 

hanterats på ett tillfredsställande sätt och eventuellt exempel där så inte varit fallet.  

Seminarium 2 i Malmö. Det andra seminariet handlade om städernas styrdokument som 

innehåller visioner och mål om social hållbarhet; exempelvis översiktsplaner, visioner, 

kommunala budgeter eller andra inriktningsdokument. Även i denna kartläggning intervjuades 

väl insatta representanter från olika förvaltningar om vilka dokument som de betraktar som mest 

betydelsefulla för arbetet samt vilka sociala aspekter som tas upp. Sådant som tydliggör 

kopplingen mellan den sociala dimensionen och den byggda miljön lyftes fram samt vilka 

stadsbyggnadsåtgärder som i dokumenten beskrivs som medel för att uppfylla målen.  

Seminarium 3 i Stockholm. Det tredje seminariet handlade om i vilken grad sociala intentioner 

som presenterats i städernas styrdokument som får genomslag i detaljplaner (alltså studie av hur 

och i vilken utsträckning ”text” översätts till ”stadsform”). Det uppmärksammades också hur 

staden fungerar som ett system och där förändringar i en del av staden också får konsekvenser 

för andra delar. Ett urval av detaljplaner utgjorde underlag för denna analys som handlade om att 

identifiera huruvida livsvillkor börbättrats samt hur olika samhällsgrupper påverkas.    

Gruppdiskussioner  

Vid varje seminarium hölls gruppdiskussioner utifrån kartläggningarna, presentationen av 

värdstadens arbete samt de teoretiska avstampen. Frågor som användes som utgångspunkt för 

diskussionerna återfinns i sin helhet i appendix sist i denna rapport.  

 Diskussionen på Göteborgsseminariet handlade om hur staden arbetar med de sociala 

frågorna i planering och stadsbyggande.  Grupperna delades in så att varje stad diskuterade 

för sig för att gynna nätverkande över förvaltningsgränser.  

 Diskussionen på Malmöseminariet var inriktad på styr- och policydokument. Grupperna 

delades denna gång in utifrån vilket styrdokument/vilken policy deltagarna var mest 

intresserade av. Vid sidan av dessa fanns grupper som resonerade kring vanligt före-

kommande målformuleringar samt de medel och strategier som återkommande föreslås.  

 Diskussionen på Stockholmsseminariet inriktades på vilket genomslag de mål och intentioner 

får när det väl kommer till genomförande, exempelvis de möjligheter och begränsningar som 

läggs fast i en detaljplan.  
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Teoretiska avstamp 

Syftet med det vi kallade teoretiska avstamp var att ge en kortfattad presentation av aktuell 

urban- och stadsbyggnadsforskning. Avsikten var att ge en orientering i olika ämnen genom 

nedslag i akademisk forskning med en förhoppning om att det skulle locka till vidare läsning eller 

fördjupning framöver. Vi ville också att det skulle väcka en nyfikenhet och kanske idéer för 

framtida frågor som forskningen behöver ta tag i så att vi i framtiden kan brygga akademi och 

praktik bättre. I anslutning till de teoretiska avstampen gavs lästips och material delades ut på 

plats. Följande föreläsningar ingår i serien8: 

Dela[d] Stad: Stadsbyggnadsforskning och praktik i samverkan: Ann Legeby & Meta Berghauser 

Pont, KTH Arkitekturskolan 

Nätverksanalys och urbana modeller: Lars Marcus, KTH Arkitekturskolan 

Den Rättvisa Staden: Nazem Tahvilzadeh, KTH Urbana och Regionala Studier 

Typologier, täthet och social hållbarhet: Meta Berghauser Pont, KTH Arkitekturskolan 

Att förstå staden som system: Jesper Meijling, KTH Historiska studier 

Snabbrepris av Dela[d] Stad: Stadsbyggnadsforskningens anpassning till praktiken: Ann Legeby, 

KTH Arkitekturskolan 

 

  

                                                           
8
 Samtliga föreläsningar har dokumenterats som ljudupptagningar och successivt har ett urval lagts ut på 

projektets blogg. 
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5. Erfarenheter från de tre seminarierna 
 

Ett 70-tal personer har deltagit vid de tre seminarierna som genomförts inom ramen för 

Storstäder i Samverkan. Syftet har varit att skapa en arena för nätverkande samt att ge del-

tagarna en möjlighet att få inblickar i hur läget ser ut på forskningsfronten och att få inblick i hur 

den egna och de andra storstäderna tar sig an de sociala hållbarhetsfrågorna kopplat till stads-

byggnad. Generellt kan sägas att det funnits ett stort intresse bland deltagarna att fördjupa sig 

kring hur stadsbyggandet relaterar till sociala hållbarhetsfrågor. Det har bland deltagarna funnits 

en kunskapsmässigt stor spridning där några haft god insikt om stadsformens sociala förutsätt-

ningar och även själva arbetar med stadsbyggande, planeringsprocesser medan andra inte haft 

den erfarenheten utan är experter inom andra ämnen kopplade till stadsutveckling. Endast ett 

fåtal deltagare hade personlig erfarenhet av att göra sociala konsekvensbeskrivningar och 

konsekvensanalyser eller erfarenhet av att driva dessa processer. 

Generellt uppges att seminarieserien varit en positiv upplevelse och att det varit givande och 

inspirerande att delta. Följande huvudpunkter kan urskiljas: 

 Positivt att stadsbyggnadsåtgärder i relation till sociala frågor uppmärksammas av Boverket 

och i de tre städerna och att det av arbetsgivare ges utrymme för fortbildning och erfaren-

hetsutbyte.  

 Träffarna har gett möjligheter att nätverka med tjänstepersoner från andra förvaltningar inom 

den egna staden såväl som med personer från de övriga städerna. 

 Aktiviteterna har skapat en gemensam referens att gå vidare utifrån och deltagarna anger att 

det varit inspirerande och lärorikt att höra om de övriga städernas arbete samt de teoretiska 

avstampen. 

 Många uppger att de vill fördjupa sig än mer i förståelsen för vad egenskaper i den byggda 

miljön betyder för det vardagliga livet. Detta inbegriper bland annat fördjupning inom 

metoder och teorier för stadsrumsanalyser. 

 En översyn efterfrågas från Boverket avseende lagstiftning och regelverk så att det ges bättre 

stöd för att beakta sociala frågor i utformningsskedet av nya/förändrade miljöer.  

 En efterfrågan på att fortsätta diskussionen om hur arbete med sociala konsekvensanalyser 

kan vidareutvecklas, exempelvis avseende med vilken uppsättning metoder som kan svara på 

vilka frågor men också hur resultaten från en sådan process kan få tydligare genomslag i 

detaljplaner.  

 Flera har efterfrågat att få höra mer från forskningen. Exempelvis om hur dialogplaneringen 

kan utvecklas genom att lära mer om metodval men också om hur konkreta stadsbyggnads-

förslag bättre och konkret kan svara upp mot det som framkommer i en dialog. 

 Stadsbyggnadsideal såsom ’blandstad’ eller ’tät och grön stad’ har diskuterats mycket och det 

framkommer att den teoretiska underbyggnaden för dessa koncept och stadsbyggnadspara-

digm är otydlig vilket gör att de är mycket vagt definierade och därmed svåra att hävda när 

det kommer till konkreta utformningsförslag. Tydligare definitioner är helt avgörande för att 

faktiskt kunna översätta idéerna från policytext till stadsform och för att kunna se vilken 

måluppfyllelse som uppnås i olika planer.  

 Genomförandefrågor och ekonomiska villkor för insatser i stadsdelar som ingår i Urban 

Utveckling behöver genomlysas mer grundligt. Vad finns för möjligheter att tänka och agera 

på annat sätt än i mer gynnade stadsdelar i staden? 
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Ovanstående är något för Boverket, framtida forskning och samverkansprojekt att studera vidare. 

Nedan följer en beskrivning av seminarieserien och vilka frågor som hanterats vid respektive 

tillfälle.  

Göteborgsseminariet 

I Göteborg introducerades seminarieserien av Mari Tastare och Ann Legeby som presenterade 

inramningen av projektet inom regeringens satsning Urban Utveckling där femton stadsdelar i nio 

kommuner särskilt lyfts fram. Boverkets roll i detta är att ansvara för kunskapsspridning av 

forskning samt av erfarenheter hos kommuner här med särskilt fokus på metoder: ”…objektiv och 

systematisk metod för analys av rumsliga åtgärder som kan stödja integration i staden” (Boverket 

2013). 

I den första föreläsningen som hölls av Ann Legeby och Meta Berghauser Pont handlade det om 

stadsbyggandets roll i relation till segregation. En översiktlig beskrivning gavs av forskningsläget 

med den teoretiska bakgrunden för hur egenskaper i den byggda miljön kan fångas och också 

länkas till olika förutsättningar för sociala processer och till det vardagliga livet i staden som har 

betydelse för social hållbarhet. I en andra del presenterades projektet Dela[d] Stad där denna 

stadsbyggnadsforskning – dess teorier, metoder och angreppssätt – testats tillsammans med 

tjänstepersoner i Göteborgs Stad och anpassats i ett försök att brygga forskning och praktik.  

Tillämpbarheten och relevansen av ny stadsbyggnadsforskning har testats, demonstrerats och 

utvärderats. Stadsrumsanalyserna syftar till att bättre förstå staden som system, ur ett hela-

staden-perspektiv. Analysmetoder som klarlägger hur struktur och rumsliga relationer påverkar 

olika sociala processer har demonstrerats och evaluerats. De sociala förutsättningarna som 

skapas till följd av rumslig konfiguration klarläggs och det syftar till att fånga rummets potential 

utifrån ett socialt perspektiv. På ett mycket konkret sätt har de ojämlika livsvillkor som finns i 

Göteborg kunnat dels identifieras och dels nyanseras på ett mycket detaljerat sätt där olika lägen 

i Göteborg blir jämförbara ända ner på gatuadress. På så sätt har det på ett konkret och mätbart 

sätt klarlagts hur stora skillnaderna är mellan olika kvarter/områden/stadsdelar i Göteborg och 

det har också blivit möjligt att få ökad förståelse för stadsbyggandets roll och väcka frågor om 

rättvis resursfördelning och variationer i livschanser runt om i staden. En kartläggning har gjorts 

av vilka samhälleliga resurser som rummet tillgängliggör i fråga om offentligt liv samt materiella 

resurser, service och diversifierat utbud.  

Det teoretiska avstampet presenterades av Lars Marcus vilket omfattade olika teorier, angrepps-

sätt, beskrivningsmodeller, analysmetoder som utvecklats inom stadsbyggnadsforskning och 

urbanmorfologi. Tillämpade metoder om hur resurser är fördelade i stadens olika delar, hur 

närhet till resurser kan analyseras i detalj med hänsyn till stadsform och hur konsekvenser av 

förändringar i rumsliga strukturer och förändring av bebyggelsen kan påvisas och identifieras 

genom prognostisering och simulering analyser av en modell av staden. Skillnaden mellan 

geografiska analyser och stadsrumsliga analyser poängterades både i avseende på teoribas, 

tillämpning samt vilka frågor som respektive analys kan besvara. 

Göteborgs stads pågående arbete med Social konsekvensanalys (2011) och Barnkonsekvens-

analys (2011) presenterades av Vanja Larberg från Social resursförvaltning S2020 och Ulrika 

Lundquist från Stadsbyggnadskontoret. Deltagarna fick en inblick i hur man med dessa process-

verktyg framför allt genom dialog kan klarlägga befintliga förutsättningar och synliggöra 

förhållanden samt att kunna precisera problemformuleringar. Syftet är att identifiera 

konsekvenser av olika förslag för att i en iterativ process utveckla ett stadsbyggnadsförslag. 

Hittills har ca 400 tjänstepersoner inom Göteborgs stad utbildats för att kunna använda 



 

34 
 

processverktyget. Det var värdefullt för deltagarna att se Göteborgs arbete då mycket just nu är 

på gång att utvecklas även i Stockholm och Malmö. I Göteborg har arbetet förankrats brett och 

även om det inte används i varje detaljplan ännu finns flera exempel att lära av.  

Vid gruppdiskussionerna i Göteborg delades grupper så att de tre städerna diskuterade var för sig 

men över förvaltningsgränser. Det visade sig att många av tjänstepersonerna inte tidigare träffats 

eller att de inte haft tid, möjlighet eller anledning att diskutera segregationsfrågor med varandra. 

Diskussionen handlade om vilka analysmetoder olika förvaltningar använt i olika stadsbyggnads-

projekt. Av diskussionen framgick att relativt få personer som var med på seminariet själva 

arbetat med olika analysmetoder för att klarlägga vilka sociala förutsättningar som olika platser 

har. Flera diskussionsgrupper tog särskilt upp var trygghet. Vid kartläggning av trygghet har 

analyser främst gjorts genom intervjuer/Gåturer med nyckelpersoner/nyckelgrupper och 

stadsrumsanalyser har inte använts i någon större utsträckning enligt deltagarna. 

Det framgick att fler förvaltningar önskar bli delaktiga i ett tidigare skede jämfört med hur det 

fungerar idag i planeringsprocesserna. De menade att de hade kunnat bidra på ett positivt sätt 

men inte bjudits in men det framkom samtidigt att de inte heller aktivt sökt upp ansvarig 

förvaltning. Vanligt förekommande metoder är Gåturer och Livsrumsanalys. Någon hävdar att 

arbetet måste utgå från individer och inte från byggnaderna och stadsrummet medan andra 

menar att en kombination är lämpligt. Stadsrumsanalyser (space syntax-baserade) har använts i 

alla tre städerna men endast genom extern kompetens via konsultföretag och ännu inte utfört 

inom den egna organisationen. Genomförandeaspekter och ekonomi togs också upp. Även om 

sociala konsekvensanalyser görs i anslutning till flera detaljplaneprocesser så har ingen sådan 

plan ännu blivit fullt genomförd ännu. Deltagarna menar att de är nöjda med att frågorna allt mer 

lyfts inom städerna numera. Städerna är överens om att utökade dialogplanering är positivt men 

samtidigt noteras att det ibland uppstår problem med medborgardialogen och de som medverkar 

trots allt inte känner sig delaktiga eller har tillräckligt inflytande. Att studera dialogprocesser och 

dess metoder har inte varit ett primärt fokus för vare sig Dela[d] Stad eller i Storstäder i 

Samverkan.  Av har det emellertid framkommit att det finns behov av metod- och teoriutveckling 

om hur medborgarprocesser kan utvecklas ytterligare, ett arbete som lämpar sig väl för framtida 

forsknings- och samverkansprojekt. Idag läggs mycket tid och resurser ned på dialogplanering 

men det råder samtidigt en osäkerhet om hur resultaten ska tolkas och i vilken grad 

gestaltningen och utformningen i realiteten påverkas.  

Malmöseminariet 

Det andra seminariet syftade till att klarlägga vilka dokument som tjänstepersoner anser har 

betydelse för arbetet med social hållbarhet i respektive stad i relation till byggd miljö samt att 

diskutera vilket reellt stöd dessa dokument utgör i det dagliga arbetet med stadsbyggnad och 

fysisk planering utifrån ett socialt perspektiv.  

Malmöseminariet inleddes med en tur med nya snabbussen från centralstationen till Rosengård. 

Marianne Dock ledde en stadsvandring från platsen där Culture Casbah planeras, via Bokalerna 

och förbi Rosens Röda Matta till möteslokalen Tegelhuset. Stråkets utbyggnad ingår i en större 

satsning Rosengårdsstråket där en rad åtgärder gjorts för att stärka gång- och cykelstråket genom 

Rosengård och vidare till centrala Malmö. Rosengårdsstråket är avsett att vid sidan om 

kommunikationsstråk även utvecklas som mötesplats för handel, kultur- och fritidsaktiviteter. 

Rosens röda matta är utformad för att välkomna unga kvinnor att ta plats i det offentliga 

rummet. En grupp unga kvinnor deltog i planeringen av platsen och en uppföljning kort efter 

ombyggnaden visade att andelen tjejer faktiskt ökade.  
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Seminariets första teoretiska avstamp presenterades av Nazem Tahvilzadeh under rubriken Den 

rättvisa staden med frågor om bl.a. demokrati, politik och byråkrati i relation till en mer rättvis 

stad. Vi ser en växande global ojämlikhet där marginalisering av olika grupper blir allt tydligare. 

Nazem visade genom ett urval av exempel var urbanforskningen står idag och aktuella frågor om 

mångfald, rättvisa, jämlik fördelning av rumsliga nyttigheter samt rätten till staden. Frågan är hur 

detta kan kopplas till hållbarhetspolitik och hur den sociala dimensionen berörs i svenska städer? 

Utifrån exemplet Göteborgsregionens strategi för Hållbar tillväxt visas hur den sociala 

dimensionen formuleras på ett mycket vagt och oprecist sätt (se exempelvis Tahvilzadeh et al. 

2014). Det anges att den sociala dimensionen handlar om ”sammanhållning” men att det i 

praktiken inte kopplas till konkreta åtgärder. Detta kan tyckas överraskande då hela GR-

samarbetet 2002 kopplades till intentionen att minska de sociala klyftorna i stadsregionen. 

Sedermera har frågan om hållbarhet kopplats allt mer till infrastrukturprojekt för regionförstoring 

och attraktivitet. 

Det andra teoretiska avstampet handlade om urbanmorfologi och om olika stadstypologier och 

hölls av Meta Berghauser Pont. I diskussionen om en mer hållbar stad hävdas ofta väldigt för-

enklat att staden behöver bli ”tät, grön och rättvis”. Täthet är dock ett komplext begrepp och i 

föreläsningen visades på flera sätt att definiera och mäta täthet på och det är viktigt i stads-

byggnadssammanhang att nyansera på vilket sätt och när en tätare stad blir en mer hållbar stad. 

Täthet i sig leder inte per automatik till en mer hållbar utveckling. Mer intressant är att diskutera 

hur staden byggs och vilka förtjänster det kan innebära i olika fall. Meta problematiserade även 

kring frågan om blandade upplåtelseformer och blandade hustyper som ofta okritiskt antas 

resultera i blandad hushållssammansättning som i sin tur i debatten ses som en garant för ett 

mindre segregerat samhälle vilket i sig tål att diskuteras. 

Malmö stads presentation av sitt arbete med social hållbarhet hölls av Marianne Dock och Tyke 

Tykesson och det var framför allt arbetet med Malmökommissionen som lyftes fram samt den 

efterföljande satsningen Levande Malmö. Malmökommissionen har som sitt huvudsakliga syfte 

att minska ojämlikheter i hälsa i Malmö. Målet är bl.a. att utjämna de ojämlika förhållanden som 

finns idag mellan olika grupper i samhället. Hälsoperspektivet är utgångspunkten för hela arbetet 

och ett digert underlagsmaterial i form av att olika nulägesbeskrivningar har tagits fram, 

exempelvis om socioekonomiska skillnader i staden, om barns situation, förväntad livslängd, 

utbildning, fritidssysselsättning. Sammanlagt finns 31 delrapporter inom kommissionens arbete. 

Det finns ett särskilt fokus på barns- och ungas uppväxtvillkor, demokrati och inflytande i 

samhället samt sociala och ekonomiska förutsättningar. Det gavs också en inblick i Malmö stads 

inledda arbete med sociala konsekvensanalyser.  

Gruppdiskussionerna under Malmöseminariet kretsade kring på vilket sätt och i vilken grad 

formuleringar i styrdokument utgör stöd för ett hållbart stadsbyggande samt ifall förvaltningarna 

saknar något i styrdokumenten som skulle kunna underlätta verksamheten. Grupperna ordnades 

så att olika dokument diskuterades (exempelvis översiktsplan och budget). Något som framkom 

under diskussionerna var att det i realiteten uppstår målkonflikter vilka blir svårhanterliga, t.ex. 

strategin om att förtäta staden (bygga inifrån och ut) med satsningar i ytterstaden, hur kan 

avvägningar göras? Det fanns också en oro för att bostadsmålen prioriteras före sociala mål, 

alltså att kvantitet i bostadsbyggandet under kommande år kommer gå före kvalitetsmål. Det 

starka fokus som idag finns på kraftigt ökat bostadsbyggandet gör att annat riskerar att helt falla 

undan i debatten. 

En annan sak som kom upp var att tjänstepersonerna fann det svårt att hävda betydelsen av 

exempelvis förskolor och skolor i relation till profilbyggnader som får mycket uppmärksamhet i 
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och utanför städerna. Tjänstepersonerna diskuterar hur modeller för utvärdering och 

argumentation kan tas fram för att bli mer objektiva och sakliga. Frågan om blandade hustyper 

och blandade upplåtelseformer var uppe för diskussion och det konstaterades att trots att det 

har varit och är en tydligt uttalad strategi så är det i realiteten väldigt lite som händer i en sådan 

riktning. Mycket av det som byggs blir ’mer av samma’. Bostadssegmentationen förstärks snarare 

därmed och dagens stadsbyggande och politik förmår inte att luckra upp detta enligt flera av 

deltagarna. Översiktsplanerna i de tre städerna ses som viktiga för all planeringsverksamhet men 

diskussionen kretsade också kring var hur svårt det är att i realiteten genomföra intentionerna i 

översiktsplanen. Även om majoriteten tillskriver den stort inflytande så ifrågasätts dess reella 

påverkan på de detaljplaner som tas fram. Flera av deltagarna menar att intentionerna beaktas i 

allt för liten utsträckning när det väl kommer till att ta fram förslag i olika delar av städerna.  

Stockholmsseminariet 

Seminarieseriens sista träff i Stockholm handlade om vilket eventuellt genomslag ett ökat fokus 

på social hållbarhet får i realiteten, exempelvis i detaljplaner. Ett urval av antagna detaljplaner 

studerades i de tre städerna. Klarar vi att översätta intentioner formulerade som text till att bli 

verklighet i den byggda miljön? Inledningsvis hölls ett mingel för att uppmuntra till fortsatt 

nätverkande och deltagarna ombads söka upp ett antal av övriga deltagare för att diskutera vad 

man tar med sig från seminarieserien.  

Det teoretiska avstampet handlade denna gång om Staden som system presenterat av Jesper 

Meijling från KTH. Föredraget tog upp effekter och konsekvenser av en ”marknadfiering” och en 

fragmentering. Jesper jämförde den typ av system som faktiskt går att förutsäga helt – 

exempelvis järnvägen, med staden som är ett helt annat sorts system av mer komplex art och där 

stadens olika rumsliga relationer påverkar vilka aktiviteter som troligast uppstår var i staden.    

Peter Lundevall från Stockholms Stad presenterade arbetet med Järvafältet. Dels har många och 

omfattande dialogprocesser genomförts och dels har en omfattande byggnation skett och 

mycket pågår i nuläget. Fokus på presentationen låg just på det byggda vilket relaterade till temat 

för Stockholmsseminariet. Ett flertal stråk byggs om radikalt, både genom Tensta och Rinkeby, 

men det pågår också arbete med att länka Rinkeby till Sollentuna kommun och ett helt nytt 

utbyggnadsområde, Ursvik. Christoffer Carlander presenterade därefter hur staden arbetar med 

dialogplanering där man har en ambition att successivt utveckla metoder och arbetssätt.  

Gruppdiskussionen tog avstamp från de exempel som presenterats från respektive stad och 

deltagarna fick i uppgift att identifiera på vilket sätt sociala mål och hänsynstaganden påverkat 

gestaltningen av den byggda miljön samt ombads att försöka se om något hade kunnat göras 

annorlunda för att svara upp mot sociala mål på ett bättre sätt. Diskussionerna blev i dessa fall 

mycket konkreta och det framkom att många önskade en längre dragen ambitionsnivå i många 

projekt. Att hitta argument för detta ansåg många vara viktigt för att det ska kunna drivas 

framöver. Det framkom också att det fanns viss tveksamhet till att detaljplaneförslagen verkligen 

levererade det som står i planbeskrivningen. Planbeskrivningen påstår exempelvis att offentliga 

platser till följd av stadsbyggnadsförslaget kommer bli mer befolkade, tryggare m.m. men många 

av deltagarna saknade underlag för att så verkligen skulle vara fallet. Det fanns ett uttalat 

intresse i de tre städerna av att i större utsträckning använda utvärderingsmodeller och metoder 

(i likhet med vad som demonstrerats inom projektet Dela[d] Stad) i framtida förslag under 

processens gång både för att bättre informera de som gestaltar miljöerna och som underlag för 

medborgardialog. Ett problem som också diskuterades var just hur de medborgardialoger som 

bedrivs kan få större genomslag i de planförslag som tas fram. 
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På det avslutande seminariet fördes också en diskussion om hur det fortsatta arbetet ska 

utformas, både i kommunerna samt inom akademin. Städerna tog bland annat upp behovet av 

ökat regionalt samarbete. Att grannkommuner i större utsträckning samarbetar ses som nöd-

vändigt i framtiden. De tre städerna hoppas också att de sociala frågorna bör uppmärksammas 

tidigare och att det ska göras för samtliga planer, exempelvis i tidiga skeden i områdesplaner och 

planprogram. Städerna såg en potential att jobba mer systematiskt med statistiskt underlag i 

prognosarbete och konsekvensbedömningar. Detta innefattar också att i större utsträckning 

kombinera statistisk information med GIS-information eller rumsliga modeller. Städerna önskar 

också i framtiden fortsatt samverkan med akademin och med Boverket. Viktigt är att ett 

kunskapsutbyte kan upprätthållas över tid och att avståndet så att säga krymper mellan ny 

forskning och nya kunskaper och erfarenheter inom praktiken och här har Boverket en viktig 

uppgift. Olika uppföljande analyser samt följeforskning ansågs vara relevant i framtiden. Vidare 

resonerades kring hur ekonomiska modeller kan utvecklas (exempelvis anpassat markpris) eller 

test-/pilotprojekt av olika slag så att åtgärder kan synliggöras och utvärderas innan man genom-

för i större skala. Vidare är det högst betydelsefullt att myndigheterna som har mandat i dessa 

frågor agerar för att lyfta de sociala frågorna, såsom Boverket och Trafikverket. Många menar att 

regelverk och lagstiftning behöver utvecklas för att ge sociala frågor tydligare prioritet. Statliga 

myndigheter har också en viktig uppgift så att kunskapen och erfarenheterna uppmärksammas i 

olika regeringsinitiativ och satsningar. 

Några röster om seminarieserien 

Synpunkter från deltagarna har samlats in dels genom mingelövning vid Stockholmsseminariet 

och dels har enkäter skickats ut. Sammanlagt har 25 enkätsvar inkommit från de 67 deltagarna 

(svarsfrekvensen 37%). Resultatet av mingelövningen och enkäten anges här nedan.  

Deltagarna uppger att de deltagit i seminarieserien antingen för att de blivit beordrade eller för 

att de har velat söka kunskap om stadsbyggandets sociala dimension. Av de som av olika 

anledningar inte deltagit på samtliga seminarier anger flera att de gärna velat vara med men inte 

haft möjlighet inom tjänsten. Deltagarna uppger att de generellt varit positivt att delta och är 

nöjda med upplägg och de kontaktytor som getts även om många önskar att det funnits mer tid 

för diskussion.   

”Jag har lärt mig mycket om hur människor rör sig i staden och att det inte alltid handlar om 

val utan att den byggda miljön kan välkomna eller försvåra för människor att mötas. Jag har 

lärt mig om miljonprogrammens historia och i vilket syfte de byggdes som inte alltid överens-

stämmer med våra ambitioner att skapa rörlighet och möten. Jag har lärt mig att det går att 

införa BKA och SKA på alla beslut i den tekniska förvaltningen […] Genom de kontakter som vi 

har skapat inom staden kan vi börja samarbeta på ett helt nytt sätt.” 

Deltagarna uppfattar att de tre städerna har liknande utmaningar men olika sätt att hantera dem. 

Malmökommissionen ses som ett positivt exempel generellt, liksom Göteborgs arbetssätt med 

SKA, BKA, och Kunskapsmatrisen. Stockholm har valt en annan väg för sociala konsekvensana-

lyser och arbetssättet är ännu inte implementerat brett.  

Forskningsutbytet ses som positivt, vissa menar dock att det var för många olika perspektiv som 

togs upp inom ramen för seminarieserien som trots allt inte omfattade mer än ca 3x6 timmar. 

Som orientering funkade dock upplägget och många anger att de tycker det har varit värdefullt 

att ändå få den tiden som getts för att just diskutera sociala frågor. Resultat och perspektiv från 
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projektet Dela[d] Stad ses som mycket intressant av de flesta respondenter, dock uppfattas det 

ha varit för lite om projektets metoder och resultat. Ytterligare fördjupning efterfrågas. 

Gruppdiskussionerna uppfattas av en del ha varit för röriga, ytliga och ostrukturerade för att ge 

något konkret, medan andra uppfattade dem som ett bra forum för erfarenhetsutbyte. Många 

har påpekat att det varit mycket positivt att få tillfälle att prata med tjänstepersoner från andra 

förvaltningarna inom den egna staden. Detta ges inte tid för inom ramen av det ordinarie 

arbetet.  

Generellt önskas mer information och utökat utbyte mellan städerna. Därtill önskas ett närmare 

samarbete med forskning och det finns också intresse av att få fördjupade kunskaper även från 

närliggande fält. ”Social hållbarhet” och ”den sociala dimensionen” uppfattas vara komplext och 

snårigt av många. Sammantaget önskas mer kunskap om sociala konsekvensanalyser och om 

stadsrumsanalyser som tydligare kopplar stadsform och den byggda miljön till olika sociala mål. 

Det uppfattas också som en viktig utmaning att hantera byggsektorns förutsättningar och 

värderingar eftersom de har stor inverkan på den byggda miljöns utformning.  

”Det som behövs är argument som visar på värdekedjor, helhetssyn och konkreta lösnings-

förslag. Idag går diskussionerna kring social hållbarhet på en ganska abstrakt nivå och det är 

svårt att förmedla vikten av att jobba med människan i fokus för en byggherre eller ingenjör. 

Vad Boverket gör syns väldigt lite i min organisation, vi lägger mycket fokus på privata aktörer 

och har svårt att ens väva in våra kommunala mål i planeringen. […]Tyvärr lever jag i en värld 

där allt måste gå att mäta och ha en prislapp, så beräkningar på vad som händer om vi inte 

jobbar med sociala hållbarhetsfrågor vore väldigt bra!” 

”Dels tror jag att vi behöver utveckla ny kunskap inom den översiktliga planeringen, dels tror 

jag att vi behöver få till verktyg el dyl för att jobba på ett strukturerat sätt med den sociala 

dimensionen (eller dimensionerna kanske man ska säga) inom områdesplaneringen. Dessa 

behöver gå hand i hand och där hoppas jag på ett samarbete med forskningen för att kunna 

flytta fram positionerna. Detta behöver ske i samtal eftersom frågorna är mycket komplexa.” 

Inspel från akademin och exemplen från de tre städerna har setts som positiva. Vissa uppger att 

de teoretiska avstampen ibland varit för svåra och för långt ifrån det man arbetar med till 

vardags. Samtidigt anges att det är ”viktigt och intressant att ta del av forskning och utveckling 

inom området”. Det anges att seminarieserien skapat bättre förståelse för skillnaderna i 

kompetens hos de olika förvaltningarna.  

 

En annan fråga som flera understryker är en önskan om en reviderad politik för de femton stads-

delar som ingår i regeringens satsning Urban Utveckling. Det kan handla om alternativa sätt att 

gör kalkyler att utveckla en bostadspolitik eller snarare stadsbyggnadspolitik som ”tillåts belasta 

statsbudgeten” eller att studera exploatörers inflytande. Det framfördes idéer om att Läns-

styrelserna bör involveras mer i kommunernas planering genom att bistå med planeringsunderlag 

och rådgivning. Att frågan om stadsbyggandets sociala dimension uppmärksammas så här tydligt 

och omfattande under en seminarieserie om tre tillfällen får nog också betraktas som ett 

undantag från vad som vanligtvis diskuteras och debatteras inom branschen. I många enkätsvar 

anges att det var intressant att för en gångs skull tala om den sociala dimensionen och att träffa 

andra som delar det intresset. Här finns en möjlighet för Boverket och Länsstyrelserna att göra en 

fortsatt insats för kommuner och andra aktörer inom byggande för att lyfta den sociala håll-

barhetsfrågan på olika sätt. Många ser seminarieserien som en introduktion och hoppas på 

ytterligare erfarenhetsutbyte, antingen inom den egna kommunen eller tillsammans med andra 

städer.  
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6. Kartläggning: arbete i de tre storstäderna 
 

Insatser för att motverka segregation har gjorts i snart fyrtio år i svenska storstäder (Olsson & 

Törnquist 2009). Vilka riktlinjer och strategier arbetar städerna utifrån idag och hur kan vi veta 

om de leder utvecklingen i önskad riktning? Inom ramen för detta projekt har städerna kartlagt 

arbetet. Kartläggningen har gjorts av resurspersoner i respektive stad på ett sätt som ska 

möjliggöra en jämförelse. Den begränsade tiden för kartläggningarna har gjort att resurs-

personerna har tagit hjälp av andra tjänstepersoner inom kommunen insatta i liknande frågor. 

Även om det inte funnits tid för djuplodande och heltäckande kartläggningar framkommer ändå 

många intressanta resultat i det material som tagits fram inom ramen för Storstäder i Samverkan 

och det finns all anledning att vidareutveckla i framtiden, i forskningsprojekt eller i andra 

sammanhang. Nedan följer summering av kartläggning ihop med reflektioner och analys från 

forskargruppen. 

Vad säger olika styrdokument om sociala frågor och den byggda miljön? 

Alla tre städerna identifierar en rad olika sociala dimensioner i visionsplaner kopplade till den 

byggda miljön formulerat enligt följande: lösa bostadsbrist, öka tillgänglighet, bygga bort fysiska 

hinder, främja möten, minska boendesegregation, öka integration och skapa förutsättningar för 

goda livsvillkor, mångfald och jämställdhet, skapa en levande stad, förbättra ekonomin etc. Dessa 

sociala mål genomsyrar städernas budgetdokument, visionsdokument, översiktsplaner och 

områdesspecifika program. Samtidigt betonas deras betydelse olika i städerna9. I Malmö pekar 

Stadsbyggnadskontoret ut Slutrapport för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och 

stadens budget som de viktigaste styrdokumenten, Gatukontoret lyfter fram Översiktsplanen och 

Stadskontoret anger Handlingsplan för bostadsförsörjning. Sammantaget framstår dock 

Slutrapport för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö som det viktigaste dokumentet i 

Malmö, och därefter Översiktsplanen. I Göteborg spelar stadens budget en central roll för alla 

granskade förvaltningar. I Stockholm uppges Vision 2030 vara viktigast och därefter Översikts-

planen. Med andra ord verkar det som om de olika styrdokumenten får olika roll i de olika 

städerna men varför det blir så framgår inte av denna kartläggning.  

Hur strategier formuleras 

Nyckelord i Göteborgs budget är blandstad, tillgänglighet för alla, utveckla sociala mötesplatser, 

kulturplanering, öka jämställdhet, minska boendesegregation och bygga ihop staden. I Malmös 

budget är det tillgänglighet, funktionsblandad stad, bryta barriärer, kulturellt utbud i hela staden, 

olika boendeformer, mötesplatser, solidarisk resursfördelning, trygghet, utjämna sociala hälso-

klyftor och medborgarinflytande som är ledord. Och i Stockholms budget betonas: dialog och 

delaktighet, trygghet, tillgänglighet, koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra, skapa 

förutsättningar för kommersiella lokaler i bottenvåningar, god funktionsblandning och mångfald 

av upplåtelseformer, samt medborgarinflytande. 

Två saker är iögonfallande när man läser de tre kartläggningarna. Det första som kan nämnas är 

att ledorden i de tre städernas budget är relativt likartade och proklamerar ett relativt sam-

stämmigt stadsbyggnadsideal som kan sammanfattas som ’den täta och blandade staden fylld av 

mötesplatser och där medborgarna i hög grad görs delaktiga i planeringsprocessen’. Det andra 

som kan uppmärksammas är att många mål är kopplade direkt till konkreta medel i samtliga 

                                                           
9
 Baseras på intervjuer med tjänstepersoner som representerar förvaltningarna. 
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styrdokument. Mycket tydligt blir detta när det gäller exempelvis bostadsbyggandet: 

”Allmännyttan ska successivt öka sin produktionstakt av hyresrätter till 1000 lägenheter per år. 

Detta som ett sätt för att klara en socialt hållbar bostadspolitik och bostadsförsörjning.” 

(Göteborgs budget för 2014, 33). Här finns alltså ett mål, nämligen en socialt hållbar bostads-

politik, men även medlen för att nå dit är beskrivna: nämligen att bygga fler hyresrätter.  

Ett exempel från Stockholm gäller ökad trygghet där praktiska åtgärder är inskrivna i doku-

mentet: att lysa upp mörka och otrygga platser. Vi menar att implicit i detta ligger många 

antaganden och att analysen så att säga redan är klar: man har fastslagit att otrygghet beror på 

att många platser är mörka och därmed otrygga. Faran med så här pass detaljerade beskrivningar 

av lösningar på ett visst problem är att medlen lätt kan bli själva målet i sig. I en viss situation 

kanske helt andra saker har större påverkan. Om vi kopplar till Göteborgsseminariet där vi 

diskuterade olika analysmetoder kan vi konstatera att det näst intill blir överflödigt med konse-

kvensanalyser om problemet samt lösningen redan är inskriven i måldokumentet som en åtgärd 

för att nå det övergripande målet och man riskerar att missa de mer komplexa situationer som 

finns i en stad. 

Antaganden kring relation mellan stadsbyggnad och sociala frågor  

Malmös kartläggning redovisar i större utsträckning än de andra städerna hur de olika 

antagandena som finns i formuleringarna i de övergripande styrdokumenten kan leda till 

önskvärt resultat. Till exempel står det i översiktsplanen att: 

 ”[…] en mer tättbebyggd stad ger möjlighet att åstadkomma ett bredare utbud av olika 

bostadstyper och boendeformer i befintliga områden. […] För att stärka den sociala 

hållbarheten ska stadsdelar med ett ensidigt bostadsutbud kompletteras med fler 

boendeformer så att en blandning av hushållstyper åstadkoms.” (Malmö ÖP 2014, 20). 

Antagande här är att segregation kan minskas genom att blanda upplåtelseformer i områden där 

det finns ensidiga bostadsbestånd. Samtidigt är det inte självklart så att det finns en direkt 

relation mellan en ökad blandning av boendeformer och en ökad blandning av hushållstyper och 

att detta leder till minskad segregation. Forskningen är inte entydig i detta avseende och det 

ifrågasätts hur effektivt medel en sådan strategi är och i vilken grad en blandning av bostäder i 

realiteten också ger en social blandning (se exempelvis Nyström 2007; Anderson et al. 2010; 

Holmqvist & Bergsten 2009).  

I Malmös Budget (2014) står följande om förtätning: 

”Malmö ska fortsätta att växa i huvudsak inåt och bli en mer tät, funktionsblandad och grön 

stad. […] Denna typ av förtätning stärker både den sociala och den ekologiska hållbarheten.” 

(Budget 2014, 25). 

Antagandet som detta baseras på är således att förtätning är ett verktyg för att bryta barriärer 

och stärka social hållbarhet men som stadsbyggnadsforskning visar så kan även en tät stad ha 

många barriärer så hur staden förtätas är högst väsentlig (Berghauser Pont & Haupt 2010; Ståhle 

2008; Legeby 2013). 

I Göteborgs översiktsplan beskrivs antaganden inte så tydligt i kartläggningen som det är gjort för 

Malmö, men de citat som lyfts fram är talande. Mötesplatser beskrivs som ett särskilt viktigt 

element för att utveckla attraktiva och trygga stadsmiljöer och ett robust samhälle. 

”Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt 

stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, 
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en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor.” (Göteborgs ÖP 2009, s. 35) 

 

”Göteborg ska vara en trygg stad där alla kan känna tillhörighet i offentliga rum och 

ha möjlighet att mötas.” (Göteborg ÖP 2009, 37) 

 

”Grundläggande för ett socialt robust samhälle är att invånarna känner förtroende för 

varandra och för samhällets funktioner. Genom att ge människor möjlighet att mötas ökar 

förståelsen för varandra. Planera därför för mötesplatser och för ett transportsystem som 

knyter ihop stadens delar.”  (Göteborgs Budget 2014, 60) 

I Stockholms Vision 2030 tillskrivs den byggda miljön, en viktig roll i strävan mot en samman-

hållen stad, en stad utan sociala eller fysiska barriärer. En ökad funktionsblandning, en större 

blandning av olika upplåtelseformer samt nya stadsbyggnadsprojekt är några exempel på hur 

socialt utsatta områden ska göras mer attraktiva. Också i Stockholm nämns mötesplatser (oftast 

syftande på mötesplatser i det offentliga rummet) som viktiga för ett mer socialt hållbart 

stadsbyggande. För övrigt lyfts planeringsprocessens betydelse fram som mycket betydelsefull 

och inom ramen för den så understryks särskildt betydelsen av medborgardialog som ett sätt att 

öka medborgarnas delaktighet och inflytande över stadens utveckling.  

En fråga som är viktig i sammanhanget är att försöka reda ut vad dessa antaganden baseras på 

och vilka teorier som stöder dem vilket inte är helt lätt att spåra i de olika fallen. I Stockholms 

kartläggning beskrivs att det är svårt att identifiera vilka antaganden som ligger bakom de 

identifierade kopplingarna mellan den byggda miljön och dess sociala konsekvenser, samt hur de 

grundar sig i forskning.   

I Malmökommissionen kopplas exempelvis trygghetsupplevelsen och tillit till processer och den 

byggda miljön:  

”Trygghet och tillit kan stärkas genom en medveten utformning som samlar folkliv och 

rörelser till aktiva stråk istället för att sprida rörelser på en mängd stråk. Ett aktivt stråk 

betyder att det finns en mängd entréer och fönster som vänder sig med olika typer av 

funktioner längs kanterna.[…] Trygga bostadsområden har en ordnad struktur där det är lätt 

att orientera sig och förstå var ansvarsgränserna går. Många efterkrigsområden saknar en 

sådan struktur och har också en skala och upplevelser som fungerar som tydliga markeringar 

på skillnader i status mellan områden. Dessa områden behöver inte bara fasad- och 

gårdsrenoveringar, utan även förändringar i den rådande infrastrukturen rörande gång-, cykel- 

och bilstråk, för att bland annat förbättra kopplingar och tillgänglighet.” (Malmös väg mot en 

hållbar framtid: Hälsa, välfärd och rättvisa, 2014, 77). 

En del antaganden bygger alltså på forskning eller tidigare utredningar, men det är inte alltid 

tydligt var kunskapen hämtas från. Mycket som är bakgrunden till exempelvis formuleringar i 

Sociala konsekvensanalyser (2011) baseras på stadsbyggnadsforskning, men hänvisningar till 

vilken forskning/vilka teorier syns inte i de kortare beskrivningarna av SKA/BKA. Kartläggningen 

och seminarieserien ger ett intryck att det finns en efterfrågan på fördjupad kunskap men att den 

inte spridits i organisationen även om verktyget i sig spridits. Det finns en risk att den mer 

nyanserade kunskapen förvandlas till normativa regler som börjar leva sitt eget liv i de olika styr- 

och policydokumenten. Sådana normativa regler förvandlas ofta till checklistor med sitt inbyggda 

dilemma: å ena sidan kan de fungera som en bra påminnelse och kontroll av olika aspekter men å 

andra sidan finns stor risk att det ger en allt för förenklad bild av relativt komplicerade och 

komplexa sammanhang som kan ta sig olika uttryck på olika platser beroende på den lokala 

kontexten. I sådana situationer krävs en djupare förståelse för vad som ligger bakom checklistans 
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rubriker för att inte missa viktiga poänger. På det sättet har också den täta och blandade staden 

utvecklats som ett mantra för den hållbara stadsutvecklingen. Reflektionen, nyanseringen samt 

kritik mot en sådan förenklad bild finns i forskningen (Colding et al. kommande, Ståhle 2008, 

Berghauser Pont & Haupt 2010) men är inte så närvarande i praktiken. Detta är särskilt 

problematiskt när beskrivna mål översättas i konkreta stadsbyggnadsförslag då frågan om hur 

man exempelvis förtätar staden behöver tas upp. Beroende på hur man bygger ’tät stad’ ger det 

väldigt olika resultat och får olika konsekvenser för det sociala livet. Detta var temat för ett av de 

teoretiska avstampen på Malmöseminariet (Berghauser Pont) men med all sannolikhet behöver 

denna diskussion fördjupas i de olika städerna, och de tre städernas förhållanden behöver 

studeras närmare avseende denna aspekt framöver, inom forskningen såväl som inom praktiken. 

Frågan just hur staden ska formas och gestaltas och förstå vilka konsekvenser det ger för det 

vardagliga livet är planarkitektens ansvar när det ritas byggnader, strukturer, gator och offentliga 

platser. Det är oerhört viktigt att den rumsliga potentialen som skapas genom olika förslag 

förstås och synliggörs för samtliga inblandade och berörda parter under processen, både för 

beslutsfattare, inblandade aktörer och att det förmedlas vid medborgardialoger. Och då är vi 

tillbaka till den frågan som var central i det första seminariet: Hur görs analyser? Detta har 

diskuterats ovan, men det kan vara en poäng att stanna vid denna fråga: hur kan det säkerställas 

att det som ritas i detaljplaner verkligen resulterar i de syften och målbeskrivningar som återfinns 

i städernas policydokument? Är det möjligt att få in moment i planeringsprocessen där också den 

byggda miljöns potential klarläggs på ett metodologiskt konsekvent sätt; exempelvis om en plats 

som påstås bli ’mötesplats’ också har förutsättningar att bli befolkad och att det kan uppstå en 

blandning av människor där eller att lokalerna i bottenvåningen verkligen har det ’läge’ eller de 

förutsättningar som krävs för att bli uthyrd och så vidare. I en sådan här diskussion är det viktigt 

att påminna sig om vad som är mål och medel: är det verksamhetslokalen i bottenvåningen som 

är målet i sig eller är det aktiva/framgångsrika verksamheter och arbetsplatser lokalt som 

aktiverar stadsdelen med allt vad det innebär som är målet?  

Vilka analysmetoder används? 

De tre städerna fick i uppgift att identifiera vilka analysmetoder som används för att öka 

förståelsen för den byggda miljöns förutsättningar och potential ur ett socialt perspektiv. Vi har 

tidigare sett att användningen av olika typer av stadsrumsanalyser inte varit så utbredd och ville 

se hur situationen var i de tre städerna. Vidare fanns ett intresse att nysta i det som vi uppfattar 

som en sammanblandning avseende vad som är en processmetod och vad som är en 

analysmetod varför vi särskilt ville fråga om detta i kartläggningen. Det är inte helt lätt att skilja 

dem åt men att försöka lyfta fram skillnaderna tror vi kan underlätta diskussionen kring såväl 

metod- som processutveckling (se exempelvis diskussionen i kapitel 2) och här nedan görs ett 

försök att nyansera hur de skiljer sig åt: 

Processmetod definieras här som ett tillvägagångssätt att driva en process, i detta fall i synnerhet 

planeringsprocessen eller tydliga delmoment inom denna. Här säkerställs exempelvis att nöd-

vändiga instanser identifieras och involveras, att kritiska frågor tas upp och relevant kunskap och 

information kommer in samt att det görs i rätt ordning och i rätt tid. En processmetod kan 

således bland annat innehålla moment av informationsinhämtning, analys, förankring och dialog.   

Analysmetod definieras i det här sammanhanget som ett tillvägagångssätt för att beskriva och 

bättre förstå en specifik situation/plats/område utifrån ett visst givet perspektiv eller en viss 

fråga. Metoden behöver definiera vilket material eller underlag som behövs och hur analysen ska 
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genomföras så att det säkerställs att det framkommer ett resultat som kan svara mot 

utgångsfrågan.  

I relation till planeringsprocessen kan vi säga att processmetoden styr det övergripande för-

farandet och bland annat ser till att olika analysmetoder tillämpas vid rätt tillfälle och att dess 

resultat återkopplas till den övergripande processen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. I kart-

läggningarna har det frågats om processmetoder och processverktyg men också vilka analys-

metoder som används för att informera processen. 

Göteborg 

I Göteborg har två processmetoder fått en stor spridning i organisationen: Social konsekvens-

analys (SKA) och Barnkonsekvensanalys (BKA) inklusive verktyget kunskapsmatrisen. Hittills har 

ca 400 personer fått utbildning om processverktygen. Dessa verktyg ramar in fyra sociala 

aspekter: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Dessa dimensioner av det sociala 

knyts sen till olika geografiska nivåer: byggnad, närmiljö, stadsdel, stad & region samt region.  

SKA och BKA är avsedda att vara integrerade genom hela planprocessen och är ett stöd för att 

sortera och identifiera viktiga sociala aspekter i den byggda miljön och beskriva de olika 

momenten så som de kommer in i planprocessen: start, inventering, målformulering, åtgärder 

och konsekvenser. I nuläget görs många SKA/BKA men det hinns inte med i alla planerings-

processer. En orsak som angetts är att detta inte sker på grund av resurs- och tidsbrist. I 

arbetsgången för SKA/BKA definieras en serie möten som kommer in under de olika planerings-

skedena. Till varje möte finns förslag på frågor som ska ställas till berörda aktörer och med-

borgare vilket kan ses som metoden för hur arbetet drivs. Den information som samlas in under 

processens gång utgör således underlag också för en bedömning av ett förslags sociala 

konsekvenser. Bedömningen görs då av expert/tjänsteperson och baseras på information som 

inkommit från en mängd olika aktörer och berörda inom och utanför organisationen. Andra 

kompletterande metoder kan kopplas till processen (se nedan) men hittills har det varit dialogen 

och mötena som utgör det viktigaste underlaget för kunskapsinhämtning i processen. 

Inom ramen för SKA/BKA-processer klarläggs olika demografiska och kulturgeografiska 

situationer och villkor, samt olika människors erfarenheter av dessa. Vanligt förekommande i de 

SKA som hittills gjorts är gåturer (se exempelvis Tryggare och Mänskligare Göteborg 2005), stads- 

och trygghetsvandringar, arbete med fokusgrupper, lokal kunskapsbas (inventering av kunskap 

om det lokala), platsbyggande (grundat på Jacobs och Whyte), intervjuer, Liv-Rum-Hus-analys 

(Gehl Arkitekter), workshops samt sociotopkartor (inventering om hur gröna ytor används, se 

Ståhle 2005). Inom ramen för dessa metoder krävs bland annat kompetens om intervju- och 

samtalsmetodik samt kompetens om hur relevanta urval görs av vilka som bjuds in att delta samt 

kunskap om hur dessa verktyg i sig själva utförs på ett sätt så att de ger relevant information 

(exempelvis metodiker för gåturer etc.). Andra analysmetoder som inte används ofta men som i 

kartläggningen anges ha förekommit i vissa enstaka projekt är GIS-analyser och space syntax-

baserade analyser (Hillier & Hanson 1984). Där de tidigare mer utgår från människor och deras 

upplevelser av den byggda miljön utgår de senare mer från analyser av den fysiska miljön i sig och 

dess förutsättningar för sociala och kulturella processer. I båda fallen är syftet att undersöka de 

förutsättningar miljön skapar för människors vardagliga liv och för verksamheter. Vilka metoder 

som behövs när och i vilket sammanhang finns inte preciserat utan avgörs av de tjänstepersoner 

som ansvarar för ett visst projekt utifrån behov. I vilken utsträckning de olika metoderna i 

realiteten används eller hur val av metod i olika projekt går till framgår inte av denna översiktliga 

kartläggning då den inte omfattar en heltäckande genomgång av de SKA/BKA-processer som 

hittills utförts. 
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Barnkonsekvensanalys i Frihamnen (Göteborg) utfördes som ett pilotarbete. I evalueringen av 

processen som är med i kartläggningen blir det tydligt att mycket i barnkonsekvensanalyser 

handlar om att öka medvetenheten om barns situation, att införa en arbetsmetod som 

underlättar samtal/dialog mellan deltagare i planering, både den interna dialogen och dialogen 

mellan tjänstepersoner och medborgare. Barnkonsekvensanalysen (och detta gäller även SKA) 

handlar alltså om att ge stöd för att så att säga ”inte missa någon viktig aspekt”. Frågor som bör 

uppmärksammas finns angivna och på så sätt blir det något av en slags checklista eller ett förslag 

på hur dialogen kan struktureras.  

Malmö  

Det pågår i nuläget ett arbete med att konkretisera hur arbetet med sociala konsekvensbe-

dömningar ska bedrivas framöver, men i dagsläget finns inga färdigutvecklade metoder. Idén är 

att en brett sammansatt bedömningsgrupp (av tjänstepersoner) så tidigt som möjligt och under 

kort tid ska samlas och samtala kring sociala aspekter som formulerats och redovisas i en matris. 

Ett arbetssätt som alltså väsentligen skiljer sig från hur Göteborg arbetar. De sociala aspekterna 

som uppmärksammas har i stor utsträckning hämtats från Malmökommissionens olika utred-

ningar. Göteborgs SKA- och BKA-handlingar har emellertid utgjort inspiration. Tanken är att en 

social konsekvensbedömning ger stöd i processen för att fånga upp och integrera det sociala och 

fysiska perspektivet i analyser. Vilka analyser som bör ingå i en konsekvensbeskrivning eller 

konsekvensanalys diskuteras inte i kartläggningen vilket eventuellt kan förklaras med att här har 

Malmö inte kommit så långt som exempelvis Göteborg ännu. 

De processmetoder som används i Malmö Stad idag är bland annat Synaps (används av Miljö-

förvaltningen) och Värdeplanering (används av Stadsbyggnadskontoret). Dessa verktyg 

identifierar arbetsmetoder för att uppmärksamma social hållbarhet i planprocessen genom 

diskussioner i arbetsgrupper bestående av professionella aktörer. Detta för att säkerställa att de 

mjuka värdena finns med hela vägen i stadsutvecklingsprocessen och att en gemensam vision 

löper som en röd tråd genom arbetet. Ett annat processverktyg som Gatukontoret använder är 

Hej Stadsdel! som syftar till att öka tryggheten i en stadsdel. Det kan sägas vara en metod för att 

kartlägga de platser som de boende anser vara otrygga. 

Analys- och inventeringsverktyg i form av medborgardialoger och andra former av medborgar-

kommunikation som förvaltningar inom Malmö Stad tillämpar är t.ex. trygghetsvandringar 

(används i syfte att fånga hur boende upplever sitt närområde), fokusgrupper och workshopar. 

Andra analysverktyg som ger mer objektiv information är ett Tillgänglighetsindex (används av 

Gatukontoret) som kan utgöra beslutsstöd för beslutsfattare vid prioritering av olika investe-

ringar och åtgärdsalternativ (kartläggningen går emellertid inte närmare in och beskriver 

metoden för hur indexet räknas ut). 

Stockholm 

En ofta tillämpad metod enligt kartläggningen i Stockholms Stad är Barnkonsekvensanalys som 

beskrivs både som en processmetod och en analysmetod. I stadens budget för 2014 anges att 

samtliga berörda nämnder ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i 

enlighet med FN:s barnkonvention. Inför markanvisningar görs enligt kartläggningen alltid en 

analys av det aktuella projektets påverkan på barn samt en analys utifrån ett tillgänglighets-

perspektiv. I kartläggningen anges ett antal brister med hur Barnkonsekvensanalysen är inbäddad 

i processen: 
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 Analysen utförs i regel av en externt anlitad aktör, konsult eller byggföretag, och tjänste-

personer påtalar att det behövs stadsgemensamma rutiner som kan utgöra beställarstöd. Ett 

arbete med att förbättra kompetensen som beställare är på gång genom nätverket ’Staden i 

ögonhöjd’ (handlar om att stärka barnperspektivet i planeringen). 

 I kartläggningen anges att det är svårt att följa upp de slutsatser som dras i en barnkonse-

kvensanalys och framför allt få det faktiska förslaget att anpassas till slutsatserna. En tydligare 

samordning och en konkret policy för staden behövs. 

 Flera handläggare uttrycker att barnkonsekvensanalysen borde breddas till hela staden, det 

vill säga alla åldrar, kön, etc. 

Kartläggningen beskriver att också sociala konsekvensanalyser görs, främst av externa konsulter 

och än så länge finns få exempel. I Stockholm används även många former av analys- och 

inventeringsverktyg som tidig dialog, trygghetsbesiktningar och trygghetsvandringar. 

Sociotopkartor är ett inventeringsverktyg som övergripande identifierar sociala och kulturella 

värden och är framtagna med stöd av bred dialog med invånarna jämte den bedömning som görs 

av personer med relevant kompetens, exempelvis naturvärden. Därmed utgör sociotopkarte-

ringen ett mycket konkret planeringsunderlag för både stadsbyggnadskontoret och exploa-

teringskontoret. Av kartläggningen framgår dock inte hur stor hänsyn som i realiteten tas till 

sociala kvaliteter noterade i sociotopkarteringen vid en exploatering. 

Stockholm stad anlitar i huvudsak externa konsulter specialiserade inom spatial analys och 

rumsanalys för att göra GIS- och stadsrumsanalyser, exempelvis täthetsanalyser, rymlighets-

analyser, funktionsblandning, konnektivitet (gatukorsningstäthet), tillgång till urbana verksam-

heter, kollektivtrafik och tillgång till parker) vilket utgör underlag för en hållbar stadsutveckling 

och ger stöd för en effektivare och mer rättvis mark- och exploateringsplanering. Mer konkret 

och ingående information om hur analysverktygen tillämpas i processerna har inte kunnat 

beskrivas inom ramen för denna kartläggning men generellt kan sägas att analyser i nuläget 

oftare görs i tidiga skeden i syfte att få fram planeringsunderlag än att de görs i senare skeden i 

syfte att utgöra designstöd. 

Reflekterande kommentarer 

Av kartläggningar har det inte framgått om det finns principer för vilka metoder som är lämpliga 

att användas i en viss situation. Det kan vara så att detta saknas. Här ser vi ett behov av att 

precisera vilka frågor de olika metoderna faktiskt kan svara på och inte samt ett behov av att öka 

kunskapen om vilken eller vilka metoder som kan bidra i ett visst planeringsprojekt och i vilka 

skeden. Det finns också anledning att sprida kunskap om metodernas bakgrund och sortera vilka 

som har en vetenskaplig bas och vilka som ännu inte utvärderats eller testats på detta sätt men 

behöver få en sådan genomlysning. Här kan ytterligare samverkansprojekt mellan praktik och 

forskning från olika discipliner bidra till viktig metodutveckling. 

I det praktiska arbetet framstår det som att valet av analysmetoder inte alltid sker på ett 

konsekvent sätt. Det kan ha att göra med otillräckligt med tid för utredning, varierad kompetens 

bland handläggare eller bero på vilken konsult som anlitas (företagen har ofta egenutvecklade 

metoder). Det finns således en risk att val av metod görs på ett inkonsekvent sätt och det finns en 

risk att en viss metod används för att svara på andra frågor än vad den metoden faktiskt är 

utformad för att faktiskt svara på. Att skapa lite ordning och reda bland de metoder som ofta 

används ser vi som en viktig uppgift för städerna. Att reda ut när och varför en viss metod bör 

tillämpas samt att öka medvetenheten om dess möjligheter och framför allt dess begränsningar 

är något som såväl städerna, Boverket som akademin kan och bör samverka kring. 
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Vad gäller Sociala konsekvensanalyser (SKA) och Barnkonsekvensanalyser (BKA) som utvecklats i 

Göteborgs stad är det tydligt att de är väl förankrade bland tjänstepersoner. Göteborg har 

kommit långt i verkställighet av en institutionell kapacitet för sociala konsekvensanalyser, 

exempelvis genom att skapa en organisatorisk struktur för genomförandet av SKA/BKA. 

Tjänstepositioner har tillsatts inom de tio administrativa stadsdelsförvaltningarna som dedikerats 

arbete med sociala frågor i planeringsprocesser. De planerande centrala förvaltningarna som 

Stadsbyggnadskontor och Park- och naturförvaltning har också direktiv att hämta lokal kunskap i 

sina processer. I Stockholm och i Malmö finns liknande institutionell kapacitet ännu inte upp-

byggd, dock står de inte utan metoder och tillämpningar.  

Samtliga tre städer förlitar sig i väldigt hög grad på medborgardialoger för att identifiera sociala 

aspekter och bedöma sociala konsekvenser. Stor betydelse har också samordningsmetoder för 

involverade tjänstepersoner, politiker eller byggherrar. Uppfattningen som flera av deltagarna 

hade under seminarieserien att den byggda miljöns sociala konsekvenser svårligen kan förstås 

utan att människor finns på platsen att fråga är också märkbart. Ett intressant citat i den 

bemärkelsen kommer från Stockholms stads kartläggning och handlar om en social konsekvens-

beskrivning i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Stadsdelen genomgår en omfattande omvand-

ling från att ha varit ett relativt slutet industriområde (som orsakat mycket föroreningar i mark 

och omgivning) till att bli ett blandat stadsområde, nu med övervikt av bostäder: 

”En svårighet med just denna analys är att det ännu inte bor några i området, vilket gör att 

beskrivningarna av de sociala konsekvenserna blir teoretiska. Analyserna blir mer levande och 

lättare att ta till sig när det finns boende i området att prata med.” (PM1 Stockholm 2014, 7).  

De flesta metoder som används i städerna ger relativt lite stöd för att avgöra hur de 

stadsrumsliga förutsättningarna och den rumsliga potentialen förändras ur ett socialt perspektiv 

som ett resultat av ett stadsbyggnadsförslag. Enskilda förändringar är relativt lätta att se men det 

är däremot svårt att tolka mer strukturella effekter som exempelvis förändrade samband eller 

effekter av större tillägg i en etablerad stadsdel. En förklaring kan vara att de metoder som i 

huvudsak används idag är av sådan art att de ger knapphändig information om vilka åtgärder i 

stadsrummet som kan vidtas för att åstadkomma en önskad förändring, stadsrummets potential 

och begränsningar framgår sällan. Exempelvis är det svårt att få förståelse för vilka sociala 

konsekvenser som följer av mer strukturella förändringar, det vill säga förändringar som inte bara 

påverkar enskilda platser utan relationer mellan platser och mellan byggnader samt vilket utbyte 

som möjliggörs mellan dessa, för att inte tala om konsekvenserna av helt nybyggda områden eller 

konsekvenser för dess grannstadsdelar. För att fånga detta behövs kompletterande metoder, 

exempelvis erfarenhetsbaserad kunskap från liknande situationer och/eller någon form av modell 

där man kan genomföra analyser som beskriver effekterna av förändrade samband eller andra 

strukturella förändringar och hur detta förändrar förutsättningarna för olika sociala processer 

lokalt men också hur det påverkar interaktion mellan människor i olika stadsdelar. Detta är inte 

något som är omedelbart synligt för ögat eller något som någon kunnat få en erfarenhet om ännu 

utan måste analyseras. Sådana analyser är därför även viktiga som komplement när man 

genomför medborgardialoger, så att deltagarna på ett adekvat sätt kan informeras av mer 

komplexa samband och effekter av stadsbyggnadsförslag. Vi anser att detta är en mycket kritisk 

fråga eftersom arkitektur och stadsbyggnad resulterar i skapandet av nya rum och nya samband 

som i sin tur resulterar i att vissa processer/användningar underlättas medan andra 

processer/användningar försvåras eller till och med hindras. Sådana effekter behöver därför 

förstås redan när förslagen är på ritningsstadiet. Varje stadsbyggnadsprojekt som realiseras 

innebär samtidigt att ett oändligt antal andra varianter inte kan bli av och det är viktigt att påvisa 
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vilka behov/önskemål som kan tillfredsställas i vilka förslag och vilka som inte blir tillgodosedda 

och kunna vara tydlig med det.  

Statistik som ett viktigt underlag till tillgänglighets- och stadsrumsanalyser används i relativt liten 

utsträckning (utifrån vad som framgår av kartläggningarna åtminstone) vilket är förvånande. Ser 

man historiskt har detta tidigare använts som ett planeringsinstrument i mycket större 

utsträckning, både för planering, målformuleringar men också för måluppfyllelseutvärderingar. 

Kompetens inom statistik finns ofta inom kommunerna även om dessa personer rent 

organisatoriskt idag sitter så att säga längre ifrån de tjänstepersoner som dagligen arbetar med 

planering och stadsbyggande. Det framgår samtidigt av kartläggningarna att det finns önskemål 

från olika förvaltningar att relevant statistik ska göras mer lättillgänglig så att det kan användas 

igen i större utsträckning. Statistik som används i stadsrumsanalyser och i olika täthetsanalyser 

behöver vara ordnad på tillräckligt detaljerad nivå vilket idag i många fall saknas. Här finns 

förmodligen stora utvecklingsmöjligheter för att öka träffsäkerheten i olika konsekvens-

bedömningar, antingen genom kompetensutveckling eller genom ökat samarbete mellan olika 

förvaltningar. 

På vilket sätt kan då stadsrumsanalyser bidra till bedömningar av stadsrummets sociala förutsätt-

ningar som kan vara vägledande och stöd för utformningen av den byggda miljön? Förutom det 

som nämnts ovan så kan – något förenklat – stadsrumsanalyser sägas bidra med kunskap om och 

ökad förståelse för rummets potential och förutsättningar i ett nuläge, exempelvis var det ligger i 

relation till strategiska platser och verksamheter i en stad men också belysa på vilket sätt 

föreslagna förändringar och investeringar i den byggda miljön förändrar sådana förutsättningar. 

Ser man mer i detalj vad som står i exempelvis Göteborgs Sociala konsekvensanalys så anges att 

den byggda miljön har stor betydelse för exempelvis sammanhållen stad och samspel; allt ifrån 

korsande stråk, samhälleliga funktioner, rumslig kontinuitet, närhet mellan människor, att gynna 

en blandning och intensitet i det offentliga rummet. Här betonas också betydelsen av att förstå 

hur stadsform påverkar människors rörelsemönster vilket i sin tur skapar potential för olika 

situationer av samtidigtvarande människor. I många av de dokument som SKA baseras på går att 

finna många referenser till den empiriska forskning som gjorts inom space syntax-fältet. Inom 

fältet har det utvecklats teorier och analysmetoder för att beskriva stadsrums olika egenskaper 

och hur det påverkar människors vardagliga liv på ett mycket konkret sätt. Dessa klarlägger de 

stadsrumsliga förhållandena som den byggda miljön skapar, till exempel: närhet till olika 

samhällsgrupper och samhälleliga resurser kan beskrivas mycket precist. Vidare kan det vara 

relevant att göra jämförande analyser och analysera olika platsers potential att bli arenor där 

människor kan se ’den andre’ eller deras potential att utveckla svaga respektive starka sociala 

nätverk. Det går att beskriva var det råder rumslig kontinuitet och diskontinuitet och graden av 

orienterbarhet och visibilitet kan belysas, Inom ramen för projektet Dela[d] Stad har detta 

exemplifierats, både i studier av hela Göteborg men också mer detaljerade studier av exempelvis 

Bergsjön (Legeby et al. 2015). 

Får sociala intentioner genomslag i detaljplaner? 

I vilken grad sociala intentioner presenterade i städernas riktlinjer och strategier får genomslag i 

verkligheten undersöktes genom att studera detaljplaneförslag (utifrån plankartor samt till-

hörande planbeskrivningar). Grundfrågan för denna övning var: Klarar vi att översätta text-

formuleringar i styr- och policydokument till att bli verklighet i den byggda miljön, att översätta 

text till stadsform? På det tredje seminariet studerades följande:  

 Vilka är de lokala effekterna och konsekvenserna? 
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 Hur påverkas grannstadsdelar? 

 Gynnas ett utbyte mellan stadsdelar av stadsbyggnadsåtgärderna? 

 Kan social sammanhållning främjas genom åtgärderna? 

En detaljplan som lyfts fram under seminarierna i Storstäder i Samverkan kan tjäna som 

belysande exempel på svårigheterna att hantera den översättning mellan målsättningar i ord och 

konkreta stadsbyggnadslösningar som lyfts fram ovan. Att exemplet kommer från Malmö har här 

ingen betydelse, det finns motsvarande exempel i Stockholm och Göteborg och ska ses just som 

ett exempel som är relativt typiskt i dessa avseenden. Utan att gå in för djupt i detaljer så handlar 

det om ett nytt bostadsområde med 1200 bostäder och där utformningen styrts av styrdoku-

mentens målformuleringar; alltså ett framåtblickande projekt som kan sägas representera vad 

Malmö vill och gör genom stadsbyggandet i nuläget. I det kommande ska vi försöka följa hur 

uttalade mål uttryckta i ord och text ges konkreta lösningar i form av bebyggelse och markut-

formning, det vill säga stadsform, i detaljplanen. Det handlar alltså ytterst om hur politiska 

målsättningar implementeras i konkreta stadsbyggnadsprojekt. 

Lost in translation: ett exempel på översättningens problematik 

 

 

 

Stråk inom den nya stadsdelen med svag koppling till omgivningen (bild: Malmö stad). 

Ett viktigt mål för projektet har varit att se till att den nya stadsdelen hänger ihop inom sig, varför 

man vinnlagt sig om att åstadkomma tydliga och sammanbindande stråk som når huvuddelen av 

den nya bebyggelsen i stadsdelen. Dessa stråk är också väl synliga i planen och det råder ingen 

tvekan om att de kommer att ha en funktion för rörelserna inom området. Däremot är det inte 

helt säkert att det är just dessa stråk som det kommer att röra sig flest människor på. För detta är 

sambanden till omgivningen avgörande och här finns många alternativ till hur man kan röra sig. 

Man kan därför ställa sig frågande till målsättningen att just skapa stråk som binder ihop 

stadsdelen internt och inte med omgivningen. I ett segregationsperspektiv utgör just målet att 

stärka sambanden internt inom området en målsättning som tycks negligera integrationen 

mellan stadsdelar i Malmö och istället särskilt intresserar sig för sammanhållningen inom den nya 

stadsdelen. Här väcks alltså frågor om målsättningen med den nya stadsdelen men också ifall de 

effekter som eftersträvas verkligen kommer att uppfyllas.  
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Lokaler föreslås i bottenvåningarna längs ett av stråken (bild: Malmö stad). 

För att aktivera dessa stråk och göra dem mer levande och trygga föreskriver planen även lokaler 

i bottenvåningarna längs ett av stråken i det nya området. Att butiker eller annan service längs 

ett stråk bidrar till rörelse och större närvaro av människor råder det stor enighet om men vad 

som gör att dessa butiker verkligen etablerar sig handlar mer om kvaliteten på handelsläget, där 

naturligtvis marknadsunderlaget är avgörande. Marknadsläge i denna mening kan även vara 

avgörande för kommunal service eftersom man här behöver se till en viss effektivitet i lokalise-

ringen av sin verksamhet, det vill säga en önskan att nå ett tillräckligt stort underlag. Som vi 

redan varit inne på så avgörs naturligtvis inte marknadsunderlag bara av förekomsten av 

butikslokaler, men inte heller enbart av det lokala underlaget, det vill säga boende i den egna 

stadsdelen utan kanske särskilt av graden av genomströmning och mängden inresande till 

stadsdelen. Med genomströmning menar vi människor som rör sig genom stadsdelen på väg till 

annat och med inresande menas besökande, exempelvis de som har sin arbetsplats i stadsdelen. 

Det senare är särskilt viktigt om vi ser över tid eftersom det bidrar till att göra marknadsläget 

mindre sårbart för lokala förändringar, exempelvis en utglesning bland de boende eller att en 

viktig offentlig serviceinrättning flyttar. Utifrån detta resonemang finns mycket lite i planen som 

säger att det stråk dit verksamheter hänvisas verkligen är ett lämpligt läge.  Det kan alltså finna 

en uppenbar risk att det kan komma att bli svårt att hitta ett innehåll att fylla de lokaler som 

föreslås. 

  
Grönstråk föreslås i planen vilka är separerade från huvudstråken (bild: Malmö stad). 

Som ett tillägg föreslås även ett grönstråk som lokaliserats fristående från de andra betonade 

stråken. Detaljutformningen av detta stråk kan naturligtvis ge mycket stora kvaliteter för den som 

använder det men här väcks också frågor. Ingår stråket i ett mer övergripande sammanhang som 

gör att det kan bli attraktivt även för boende och verksamma utanför den nya stadsdelen, alltså i 

korthet, vad leder stråket till? Vad länkar stråket ihop? Men även inom stadsdelen förefaller 



 

50 
 

stråket inte underlätta viktiga förflyttningsbehov och det samverkar heller inte med de andra 

utpekade stråken. Det förefaller därmed framför allt syfta till rekreativa behov inom stadsdelen. 

Detta kan naturligtvis utgöra en viktig kvalitet men det begränsar användningen. Utifrån denna 

diskussion skulle man alltså kunna precisera målet för detta stråk. Är syftet att tillskapa ett 

rekreativt stråk enkom för de boende i stadsdelen eller ett positivt tillskott även för befintlig 

bebyggelse intill eller till och med något som kan gynna staden i stort? Att göra det svårt för 

andra att ta del av kvaliteter som följer av stadsbyggnadsinvesteringar och begränsa 

tillgängligheten till endast det lokalt boende framstår inte som ett särskilt hållbart 

stadsbyggande. 

Man kan även lyfta till en mer övergripande frågeställning som ofta betonas i planeringen av nya 

stadsdelar nämligen behovet att bygga för ökad trygghet. Det föreslagna stråket har flera 

egenskaper som gör att man kan vara osäker på om detta uppnås. Grundläggande för upp-

levelsen av trygghet anses vara närvaron av andra människor i stadsrummet vilket också har stöd 

från forskning (se exempelvis Listerborn 2002; Hillier 1996). Även entréers betydelse och 

överblickbarhet från byggnaders fönster utmed stråk betonas ha stor betydelse för trygghetsupp-

levelsen (Hanson 2000) men sådan analys (entrétäthet eller konstituering) verkar inte vara 

genomförd. Det föreslagna stråket bidrar dock steg för steg att minska sannolikheten för 

människors användning av det. För det första genom de otydliga sambanden till omgivningen, 

vilket minskar sannolikheten för att människor i omgivningen skall använda det; för det andra, 

minskar samnärvaron genom att grönstråket är skilt från de andra stråken (man kan tänka sig att 

gröna stråk och parker löper längs med gator istället), vilket gör att man behöver välja att 

antingen röra sig längs gatan eller grönstråket, vilket glesar ut samnärvaron mellan de människor 

som är i rörelse eller vistas i stadsdelen; för det tredje, verkar stråket inte fylla något för-

flyttningsbehov inom stadsdelen utöver det rent rekreativa varför det inte heller av detta skäl 

kommer att samutnyttjas. Sammantaget bidrar detta till att den valda utformningen av grön-

stråket sannolikt kommer att utnyttjas betydligt mindre än det skulle kunna, det må vara en 

målsättning men det finns skäl att ifrågasätta om det verkligen är så, särskilt om detta eventuellt 

kan bidra till att stråket eventuellt kan komma att upplevas som otryggt, särskilt vissa timmar på 

dygnet. Detta resonemang kan i lika grad gälla det stråk som är tydligt utpekat som rekreativt 

stråk. 

  
Fem torgbildningar föreslås i det nya området för möten (bild: Malmö stad). 

Behovet av möten i den nya stadsdelen betonas, varför också inte mindre än fem torgbildningar 

ritats in i planen varav en är betydligt större än de andra och har pekats ut som det egentliga 

torget medan de andra fyra har syfte att fungera som ”mindre mötesplatser”. Återigen väcker 

detta frågor om till vilken grad den funktion av mötesplats som avses med dessa torg kommer att 

uppnås. Det stora torget har en strategisk placering inom stadsdelen varför det är rimligt att 
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tänka sig att många boende inom stadsdelen kan komma hit, vilket naturligtvis förstärks om även 

viktig service kommer att förläggas hit. Samtidigt är platsen alls inte särskilt strategiskt belägen i 

ett större sammanhang som även inkluderar angränsande stadsdelar, varför varken mängden 

människor som passerar platsen på väg någon annanstans eller som reser in till platsen skall 

förväntas bli så stort. För de mindre torgen eller mötesplatserna finns än större skäl att ställa sig 

frågande. De är samtliga belägna på sidostråk i förhållande till huvudstråken vilka dessutom inte 

förefaller leda vidare till andra viktiga stråk. Dessa mötesplatser är alltså placerade mycket djupt i 

stadsdelens rumsliga struktur och har därmed en utpräglad lokal karaktär. Med den låga 

mängden människor som kan förväntas vara i rörelse i dessa lägen förefaller det svårt att se 

varför just dessa platsbildningar skulle fungera som mötesplatser istället för andra gator eller 

platser. Här återfinns ett mycket tydligt exempel på hur en målsättning uttryckt i ord (att tillskapa 

mötesplatser) är mycket svår att återfinna i den byggda formen. Samma sak kan sägas gälla för 

målsättningen att göra kalkbrottet till en målpunkt. Kalkbrottet må vara en utflyktsplats som 

redan är känd men det är mycket svårt att se hur utformningen som föreslås i den nya planen 

leder till att den blir förstärkt som målpunkt. 

Vi ser här ett exempel på hur svårt det kan vara att översätta även ganska enkla målsättningar 

med ett nytt stadsbyggnadsprojekt till en konkret stadsform i en plan som motsvarar dessa 

målsättningar. Här har vi ändå framför allt sysslat med förhållandevis enkla mål som stråk och 

mötesplatser, men även om dessa genast väcker svåra frågor såg vi särskilt hur mycket svårare 

det blev när vi diskuterade mer övergripande och abstrakta frågor som den om trygghet. Om vi 

ska ta detta vidare till frågor om social sammanhållning och rättvisa och vidare till ett övergrip-

ande mål om social hållbarhet blir frågorna än svårare. Vi menar dock inte att detta är omöjligt, 

något vi hoppas antyds redan i resonemangen om hur man faktiskt skulle kunna åstadkomma de 

målsättningar som fanns i exemplet ovan. Vad som behövs är helt enkelt en förstärkning av den 

professionella kompetensen men framför allt ett säkerställande av att sådan kompetens får 

gehör hos alla inblandade, där vi menar att kunskapen om stadsform är central. 

Summerande kommentarer 

Mycket kort vill vi nämna några kommentarer om vad som framkommit genom övriga detalj-

planer som var uppe för diskussion. För mer detaljerad bakgrund och slutsatser hänvisas till 

respektive stads PM. 

 Det kan konstateras att det tenderar vara svårt att beakta omgivningen i de planer som 

omfattar ett begränsat område, t.ex. en plan över bara ett eller ett par kvarter, ofta kallade 

”frimärksplaner”. I exemplen från Stockholm framgick detta särskilt tydligt och för att kunna 

beskriva förändringarna av de sociala förutsättningarna före kontra efter byggnation kan 

analysen inte begränsas till att bara omfatta det som utgör detaljplaneområdet. Enligt uppgift 

görs vanligtvis analyser på områdesnivån i Stockholm. Frågan är då dels i vilken grad det görs 

områdesplaner och dels hur det säkerställs att slutsatserna av de analyser som görs på den 

nivån verkligen tas i beaktande i efterföljande ”frimärksplaner” och arbetas in i stadsformen. 

 Det är svårt att utifrån en detaljplan utläsa om det eventuellt gjorts stadsrumsliga analyser i 

tidigare skede, exempelvis i ett programskede. Numera finns ju inte längre ett krav på 

programskede enligt PBL så även om det framstår som i diskussionen identifierats som ett 

lämpligt skede för en första omgång av stadsrumsanalyser kan det vara svårt att allt för hårt 

koppla till ett skede som bara förekommer i samband med vissa stadsbyggnadsinitiativ. 

 ”Ökad blandning” förekommer i de flesta policy- och styrdokument. Vi menar att en vag 

definition av vad som menas med ”blandat” gör det mycket svårt att implementera en sådan 

strategi och en vag definition gör det också svårt att följa upp. Dels har detta att göra med att 
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kategorier (som ska ”blandas”) kan sorteras utifrån exempelvis fastighetsstorlek, lägenhets-

storlek, upplåtelseform, hustyp och funktion/ändamål och dels har det att göra med 

svårigheten att definiera det geografiska området där blandningen ska uppstå (det som inom 

forskning brukar benämnas avgränsningsproblem: problemet att avgränsa relevant kategori 

samt problemet att avgränsa relevant geografiskt område). Eftersom definitionerna inte görs 

på ett tydligt och konsekvent sätt kan också det mesta slinka igenom som ’ökad blandning’ om 

man väljer att lyfta fram vissa aspekter och definiera området på ett visst sätt. Här kan 

forskningens metoder för att hantera frågor om diversitet och fördelning bidra i större 

utsträckning (se exempelvis Marcus 2010; Talen 2008; Sardardi & Marcus 2013). Till detta kan 

sägas att det också finns uppenbara begränsningar avseende vad en detaljplan faktiskt kan 

reglera när det gäller dessa frågor vilket dock inte tas upp djupare här (se exempelvis 

Holmqvist & Bergsten 2009). 

 ”Aktiva bottenvåningar” förekommer i många planer. Här finns ett tydligt glapp mellan 

intention och hur detta ska översättas i stadsform så att intentionen verkligen uppfylls. Det 

räcker inte med att i detaljplan reglera att det blir möjligt med verksamheter i bottenvåningar 

genom en viss juridisk reglering och krav på själva byggnaderna så att verksamheter möjlig-

görs (t.ex. högre bjälklag). Om det verkligen blir bra lägen för olika verksamheter och 

aktiviteter behövs kunskap om vilka förutsättningar som behövs och hur det lokala samspelar 

med sin omgivning. 

 ”Torg” förekommer både i bemärkelsen som fysisk plats och som symbol för interaktion 

(mötesplats). Här kan man dock fortfarande se att förståelsen för kontextens betydelse är 

svag trots att den är helt avgörande (Hillier 1996). Det läggs mycket krut på att få till den 

lokala platsen vilket visar sig genom verksamhetslokaler i bottenvåningarna, entréer mot 

torgytan, uppmärksamhet kring platsens gestaltning. I relation till detta är det anmärknings-

värt som i ovanstående exempel att kontextens betydelse tas upp i så liten omfattning när 

forskning t.ex. har visat hur viktig kontextens betydelse är för verksamheternas chanser att ’gå 

runt’ och för vilket stadsliv som potentiellt kan uppstå på en plats (Hillier 1996; Hanson 2000). 

 ”Entréer mot gatan” är en strategi som till skillnad mot det vi diskuterade ovan faktiskt har 

betydelse i den lilla/lokala skalan och kan göra nytta mer direkt. Att lokalisera entréer mot 

gatan innebär ökad aktivering av gaturummet och en tydligare relation mellan byggnad och 

gata. Betydelsen av entréer mot gatan stödjs relativt samstämmigt inom forskningen och har 

starkt empiriskt stöd (se exempelvis Hanson 2000). Förändringar som detaljplaneförslaget 

medför kan således analyseras med metoder som inbegriper det lokala, att väga in kontextens 

betydelse lägger ytterligare en dimension till det men den lokala analysen är i sig intressant. 

 ”Medborgarinflytande”: samråd hålls enligt PBL som en obligatorisk del av detaljplane-

processen. Däremot visar kartläggningen att de flesta detaljplanerna därutöver haft en utökad 

medborgardialog i anslutning till planeringsprocessen exempelvis vid fler tillfällen än vad PBL 

kräver. Trots detta anges att i majoriteten av studerade detaljplaner har medborgardialogen 

inte kunnat påvisas ha påverkat den fysiska utformningen i större utsträckning, dialogen har 

således inte haft ett spårbart inflytande på utformningen av den byggda miljön. Detta finner vi 

anmärkningsvärt och flera frågor väcks i anslutning till detta: är metoderna för dialog 

otillräckliga? Finns inte utrymme inom projekten för förändring utifrån medborgarnas 

synpunkter? Om det skulle vara så kan man fråga sig om medborgardialogen riskerar att bli ett 

spel för gallerierna i avseende på inflytande och i realiteten enkom handlar om att skapa 

acceptans för en förändringsprocess snarare än att öppna för delaktighet? Eller är ambitionen 

i vissa fall kanske enbart att få ut information till de som är berörda? En dialog kan ha olika 

syften: att nå ut med information, inhämta information, skapa acceptans eller att skapa 

möjligheter till inflytande. Det är viktigt att metoderna som används för dialogen anpassas för 
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respektive syfte. Detta är frågor som är intressanta att vidareutveckla i fortsatta 

samverkansprojekt och det finns aktuell forskning som kan bidra till städernas arbete (se 

exempelvis Stenberg et al. 2013). 

 Svårighet att fånga konsekvenser av förändringar. I flera fall har sociala konsekvensanalyser 

gjorts i anslutning till konkreta detaljplaner men de har ändå mer haft karaktär av invente-

ringar och beskrivningar av kvaliteter och brister i dagens utformning av platsen. Att fånga hur 

ett stadsbyggnadsförslag förändrar och påverkar de aspekter som pekas ut i inventeringen 

görs i mycket få planer. Man kan alltså säga att konsekvensanalysen därmed inte fullföljts 

utan begränsas till att omfatta moment av inventering, problemformulering och i vissa fall 

idéer för åtgärdsförslag medan en konsekvensanalys av själva detaljplaneförslaget oftast 

saknas eller är otillräckligt klarlagt.  

 Problem med uppföljning: det har ifrågasatts under seminarieserien varför det görs så få 

uppföljningar av konsekvenser efter genomfört detaljplaneförslag. Här finns dock ett dilemma 

då vissa effekter säkerligen kan mätas/noteras mycket direkt efter en förändring medan vissa 

förändringar har trögare effekter och uppföljning skulle bli intressant kanske först efter 5 eller 

10 års tid. Ökad kunskap om dessa mer trögare förändringar är önskvärt och forskning med 

mer longitudinella studier skulle kunna bidra till att öka kunskapen om långsiktiga 

konsekvenser.  

“[…] there is a danger that, with the test of time, some of today’s radical new designs might 

be judged to have ‘got it wrong’ once again, and that would be a disaster not only for the 

people who have to live there but also for architectural theory.” (Hanson 2000, 97). 

”Places are not local things. They are moments in large-scale things, the large-scale things 

we call cities. Places do not make cities. It is cities that make places. The distinction is vital. 

We cannot make places without understanding cities.” (Hillier 1996, 151). 
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7. Summerande reflektioner och slutsatser 
 

Upprinnelsen till Storstäder i Samverkan var forskningsprojektet Dela[d] Stad som bedrivits i 

Göteborg. I båda projekten har samverkan skett mellan forskning och praktik och stadsbyggande 

har hanterats i relation till sociala frågor med ett särskilt fokus på att undersöka effekter av 

stadsbyggnadsåtgärder. Det har varit en del av regeringens satsning inom Urban Utveckling som 

syftat till att förbättra livsvillkoren i områden som regeringen definierar som ”utanförskaps-

områden”. Det kan låta som en välavgränsad uppgift men det har visat sig vara ett ämne med 

ovanligt omfattande räckvidd och som engagerar på djupet. Storstäder i Samverkan har präglats 

av en stark vilja att utveckla en djupare förståelse för stadsbyggandets sociala dimension och att 

identifiera konkreta sätt att arbeta med förändringar i den byggda miljön på ett sätt där de 

sociala frågorna integreras i större utsträckning. Eftersom stadsbyggandet endast utgör en del av 

mer omfattande komplexa stadsutvecklingsprocesser så har diskussioner och resonemang ofta 

tagit många – ofta välbehövliga – extraturer. 

Det finns ett stort engagemang och en bred kompetens i städerna. Samtidigt kan det konstateras 

att det finns mycket kvar att göra för att utveckla stadsbyggandet till att i större utsträckning 

prioretera och uppfylla sociala mål. Att seminarieserien fyllt en funktion för att öppna upp för nya 

samarbeten mellan förvaltningar och mellan städer ser vi som viktigt på många olika nivåer och 

kommer att vara betydelsefullt för i vilken utsträckning våra städer kan utvecklas till att bli mer 

socialt hållbara i framtiden. Nedan summeras några av de slutsatser som vi drar efter höstens 

arbete och följande vill vi särskilt lyfta fram: 

- Behov av ökad tydlighet, mer stringenta definitioner av begrepp samt behov av 

metodutveckling.  

- Behov av bättre planeringsunderlag  

- Behov av ökad kompetens: att översätta intentioner i text till stadsform 

- Behov av kunskapsutveckling 

- Behov av att hantera staden som komplext system 

- Behov av institutionellt stöd och ledarskap 

Sist följer ett antal förslag på fortsatt arbete för att vidareutveckla kommunernas arbete med 

sociala hållbarhetsfrågor inom stadsbyggande.  

Behov av ökad tydlighet: begrepp och metoder 

Utifrån kartläggningar och seminariediskussioner framträder att det i städerna används många 

vagt definierade begrepp när det kommer till stadsbyggande i relation till social hållbarhet. Det är 

inte så märkligt med tanke på hur relativt kort tid som hållbarhetsbegreppet använts och att den 

sociala dimensionen kanske hittills varit den minst uppmärksammade. Det har också att göra 

med det speciella kunskapslandskap som stadsbyggande och stadsplanering springer ur. 

När det mer specifikt kommer till att förstå stadens sociala logik märks att den vetenskapliga 

basen för såväl angreppssätt, metoder och specifika verktyg fortfarande är relativt outvecklade. 

Många metoder och verktyg utvecklas inom praktiken och i och med det kan en slags praxis 

uppstå. Många av metoderna har svagt stöd i teorier och är ännu inte prövade empiriskt på ett 

tillfredsställande sätt vilket bör göras. Det finns därmed risk för förvirring avseende vilken metod 

som faktiskt kan svara på vilken fråga och i vilket skede. Vi ser här också att praktiken lånar från 

många olika discipliner vilket riskerar att tillräcklig kompetens saknas vid tillämpningen. Här ser vi 

att ökad samverkan mellan forskning och praktik skulle kunna bringa klarhet kring vilka metoder 
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som är lämpliga för olika frågeställningar samt att pröva och utvärdera deras relevans och nytta i 

planprocessens olika skeden.  

Tittar vi mer detaljerat på hur städerna använder sociala konsekvensanalyser ser vi att det skulle 

vara värdefullt att dels reda ut hur begreppen ”beskrivning”, ”analys” och ”bedömning” används 

och definieras, och dels identifiera vilka metoder som är lämpliga för nulägesbeskrivningar å ena 

sidan och för att förstå förändringar och konsekvenser av stadsbyggnadsåtgärder å andra sidan.  

Utöver detta behövs metoder för att driva de processer i vilka dessa beskrivningar och analyser 

görs. Det gäller både processer hur olika förvaltningar samverkar, hur förvaltningar och andra 

inblandade aktörer och inte minst processer där professionella och medborgare har ett utbyte.  

Det här är något som både forskningen och praktiken behöver arbeta vidare med så att det 

säkerställs att resurser används på ett ändamålsenligt sätt och att insatser görs vid rätt tidpunkt. 

Av kartläggningarna framkommer att det läggs långt mer energi på att ta fram underlag och 

analyser som redovisar nuläget än på att beskriva och förstå de förändringar som olika 

stadsbyggnadsåtgärder resulterar i. 

Behov av bättre planeringsunderlag  

Det behövs fortsatt arbete kring vilket underlag som behövs för att göra såväl nulägesbeskriv-

ningar, problemformuleringar samt för att göra analyser av vad stadsbyggnadsinvesteringar 

resulterar i. Kommunerna saknar idag tillgång till statistik och data som behövs för att få fram ett 

relevant och informativt planeringsunderlag. Något som är avgörande är att information och data 

finns på tillräckligt detaljerad nivå vilket har diskuterats mycket. Information om exempelvis 

antalet lägenheter, lägenhetsstorlekar och bruttoareor behövs på detaljerad nivå. Om det bara 

finns på aggregerad nivå (exempelvis basområde eller stadsdel) blir planeringsunderlaget allt för 

oprecist. Även det mellankommunala och regionala samarbetet behöver utvecklas eftersom vad 

som finns i grannkommunen har stor betydelse i realiteten för människors vardagliga liv.  

Det är få tjänstepersoner inom städerna som utför stadsrumsanalyser och spatiala analyser i 

syfte att klarlägga stadsbyggnadsåtgärders påverkan på livsvillkoren i s.k. utanförskapsområden. 

Täthetsanalyser, tillgänglighetsanalyser, konfigurativa analyser (t.ex. space syntax), görs i före-

kommande fall i huvudsak av externa konsluter. De används också i större utsträckning för att 

kartlägga förutsättningar än som designstöd. 

Inom ramen för projekt Dela[d] Stad har en databas byggts upp inom stadens förvaltning vilken 

är kopplad till en rumslig modell. Detta material möjliggör stadsrumsanalyser och olika tillgänglig-

hetsanalyser för att får klarhet i hur livsvillkoren skiljer sig åt mellan stadsdelar. Materialet tillåter 

även att stadsbyggnadsförslag utvärderas utifrån exempelvis i vilken utsträckning livsvillkoren 

förbättras. Det bör dock understrykas att kvalitén på viss data i databasen fortfarande är otill-

fredsställande och behöver förfinas ytterligare. Mycket av den data som man skulle önska fanns i 

databasen har visat sig vara för kostsam att köpa in från exempelvis SCB eller andra aktörer. Inom 

Stockholms stad och Malmö stad har ännu inte den typen av databaser upprättas. Idag finns i 

vissa fall information och modeller hos konsulter och andra externa aktörer och detta kan vara en 

lösning om städerna själva inte vill upprätta egna databaser. Dock behövs då ändå tillräcklig 

kompetens inom stadens förvaltning så att arbeten som handlas upp håller tillräcklig nivå och att 

underlagsmaterialet som används i analyserna håller tillräcklig kvalité, i det fallet handlar det 

alltså om att bygga upp en tillfredställande beställarkompetens.  

Eftersom storstadskommunerna i praktiken är beroende av ett utbyte med övriga kommuner i 

respektive kommun menar vi att de regionala planeringsinstitutionerna behöver ges större 

utrymme att samordna viss data och även tillgängliggöra den för kommunerna. Att ha befolkning 
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och byggnadsytor för grannstadsdelar ger en mer realistisk bild i exempelvis täthetsanalyser än 

om analyser görs som om det vore ”tomt” på andra sidan kommungränsen. I Stockholm finns 

relativt mycket information samlat hos Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och åtminstone för 

forskning har denna tillgängliggjorts. Samtidigt är det viktigt att all data som innehåller känslig 

information hanteras av tjänstepersoner med kompetens att hantera sådan.  

Frågor som behöver redas ut i respektive stad är vilken/vilka förvaltningar som ansvarar för 

insamlandet, hur tillräcklig kvalité på materialet säkerställs, rutiner för kontinuerlig uppdatering 

samt principer för hur analyser med känslig data ska göras. Därutöver är det viktigt att lösa så att 

resultatet av olika analyser blir tillgängligt till de som har användning av informationen.  

Behov av ökad förståelse för översättning från text till stadsform 

I många av kommunernas policy- och styrdokument återfinns idag omfattande skrivningar om 

betydelsen av den sociala dimensionen inom planering och inom stadsbyggande. De formule-

ringar som återfinns i kommunala policydokument, program och visioner är tydligt kopplade till 

hållbarhetsbegreppet och dess tre dimensioner. De sociala frågorna har emellertid en längre 

historia än så i svenska planerings- och stadsbyggnadssammanhang och har under 1900-talet 

handlat om en serie urbaniseringsproblem som markbrist, bostadsbrist, trångboddhet och 

hälsofrågor, men det har också handlat om frågor som berör gemenskap och social samman-

hållning, klassfrågor och segregation. Hur fungerar det då att översätta intentioner och mål 

formulerade i tal och text till byggd materia? Det finns två aspekter som kan lyftas fram:  

 Det finns en sammanblandning mellan mål och medel i många av policydokumenten vilket 

ofta riskerar att de mer centrala målen tappas bort. Att fördjupa förståelsen för vad som är 

mål och vad som är medel i olika situationer underlättar också för framtagandet av sociala 

konsekvensanalyser.  

 I styr- och policydokumenten finns idag genomgående höga ambitioner avseende sociala mål, 

men hur ser möjligheterna ut att faktiskt realisera dem? Jämte det som inom forskningen kan 

kallas diskurser finns andra styrmedel som kan behöva uppmärksammas i större utsträckning, 

nämligen institutioner och stadsform samt ledarskap.  

När det gäller mål- och medeldiskussionen går det att se att de åtgärder som finns formulerade i 

styrdokument (t.ex. översiktsplaner eller i en kommunal budget) ofta inbegriper antaganden om 

att dessa bidrar till att sådana övergripande sociala mål uppfylls oavsett var i staden de 

implementeras eller på vilket sätt de genomförs). En fördjupad förståelse för när och var olika 

åtgärder kan få störst effekt skulle kunna öka träffsäkerheten avsevärt. Ett exempel på detta är 

det vanligt förekommande förslaget om blandade upplåtelseformer och hustyper. Är det ett mål i 

sig eller är det en åtgärd för att nå andra mål som till exempel ökade chanser för kvarboende 

eller en ökad social blandning? Varje plats har sina specifika förutsättningar och dessa behöver 

klarläggas i relation till målet för att det ska bli möjligt att bedöma om ett visst detaljplaneförslag 

verkligen uppfyller målen. Leder detaljplaneförslaget till att det blir tillräcklig blandning av 

lägenhetsstorlekar för att nå de önskade målen? Är det någon hustyp eller lägenhetsstorlek som 

trots detaljplaneförslaget saknas? Finns det andra åtgärder som är mer betydelsefulla för att 

stödja exempelvis ett kvarboende i området? Finns det andra åtgärder som mer effektivt kan 

minska negativa konsekvenser av segregation exempelvis förändringar av gatustrukturen eller 

förändrad gestaltning av det offentliga rummet? I de fall en fördjupad förståelse för relationen 

mellan mål och medel saknas så finns en risk att exempelvis sociala konsekvensbeskrivningar 

bara bekräftar i vilken utsträckning de formulerade sociala ambitionerna finns med eller ej i ett 
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planförslag men missar vilka konsekvenser förslaget faktiskt ger i relation till målen. Det är denna 

problematik som Boverket också diskuterar som ’policygap’.  

Det hela kan illustreras genom ett mycket förenklat exempel: om kommersiell verksamhet ej 

tillåts i detaljplanen (d.v.s. ett exempel på styrmedlet ’institutioner’) så kommer det inte bli 

någon kommersiell verksamhet på platsen; om detaljplanen föreslår 200 bostäder som också 

byggs (d.v.s. ett exempel på styrmedlet stadsform och fysiskt bebyggelse) finns 200 bostäder på 

platsen. Detta är dock mycket enkla samband men vad händer om vi formulerar lite mer 

avancerade mål: Hur kan ett regelverk utformas så att integrationen stärks? Hur skall jag fysiskt 

bygga en stad som motverkar utanförskap? Hur ska ett område med 200 bostäder i ett visst läge 

rumsligt ordnas så att de ökar tryggheten lokalt och minska segregation? 

Det blir i dessa mer komplexa sammanhang mycket viktigt att urskilja de ”förmedlande system” 

(diskurser, institutioner och stadsform), vilka förmedlar mellan politisk vilja och de processer man 

vill förändra (sociala, ekonomiska, ekologiska). Sådan förändring kan inte genomföras genom att 

direkt påverka dessa processer, istället använder vi just olika former av ”förmedlande system” av 

detta slag. Dessa har dock en egen logik som man måste lära sig som professionell tjänsteperson, 

det går inte att ta dem för givna – att det bara är att formulera en princip, skriva en regel eller 

bygga en mur – diskurser, institutioner och stadsform utgör alla en avancerad materia vars 

inneboende principer är ett kunskapsfält i sig. Det är här vi exempelvis ser urbanmorfologi som 

ett central kunskapsfält för professionen stadsbyggnad eftersom denna praktik har som syfte att 

generera stadsform som kan styra och stödja olika urbana processer om de så är sociala, 

ekonomiska eller ekologiska. 

Vidare förutsätter det avancerade färdigheter när det gäller att praktiskt tillämpa principerna 

inom ett sådant kunskapsfält i konkreta och unika fall. Det är detta både teoretiska och praktiska 

kunnande som urskiljer professionaliteten hos någon verksam inom en praktik som till exempel 

stadsbyggnad. Det är denna expertkunskap vi drar slutsatsen till viss del har förlorats, inte minst 

som en effekt just av kritiken av allt för mycket expertstyre. Även om det även har funnits goda 

skäl för en sådan kritik är frågan vi vill resa dock om det idag trots allt råder brist på sådan 

expertis inom stadsbyggandet. Stadsbyggande har genom erfarenheten visat sig vara en vansklig 

materia och givet de nya utmaningar som fältet står inför finns orsak att stärka och 

vidareutveckla expertisen hos de praktiker som har att hantera detta allt mer avancerade 

kunskapsområde.  

Den kunskapsteoretiska vurpa vi kan ana här kan sägas bottna i en otydlig distinktion mellan teori 

och praktik. En viktig förutsättning för stadsbyggande är att veta hur t.ex. stadsform påverkar 

sociala processer som integration i teorin, men det räcker naturligtvis inte; denna kunskap 

behöver kontextualiseras i det enskilda fallet och förstås i dess specifika fysiska omgivning och i 

relation till den specifika målsättningen. Men vi ser också att hur mycket vi än betonar det 

kontextuella finns återkommande principer som den lokala åtgärden aldrig kan informera oss 

om, det vill säga, här finns behov av en teoretisk kunskap. 

Behov av kunskapsutveckling 

Om man vågar sig på en sammanfattning så har i grund och botten både projektet Dela[d] Stad 

och projektet Storstäder i Samverkan i hög grad visat sig handla om att utveckla sakkunskapen 

inom stadsbyggandet och att öka förståelsen om hur stadens form och stadens struktur i staden 

som helhet kan spela roll för segregationsfrågan och särskilt då hur livsvillkoren kan påverkas i 

fokusområdena som ingår i Urban Utveckling. I direkt förbindelse med detta kanske finns ett 

behov av ett förtydligande av den professionella identiteten inom detta fält. Naturligtvis i 
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förening med den erfarenhet och fördjupade förståelse av processens betydelse för kontextuali-

sering av kunskap, politisk förankring och demokratiska värden som de senaste årtiondena 

bidragit med, men där professionalitet och expertkunskap kanske inte behöver motsäga detta. 

Frågan är om inte det motsatta är fallet, nämligen att kontextualisering av kunskap, djup politisk 

förankring och stärkande av demokratiska processer inte är möjligt utan denna expertkunskap 

och professionalitet inom tjänstemannakåren. Vad skall medborgardialogerna diskutera om vi 

inte har en förståelse för vad olika stadsbyggnadsförslag kan medföra? Hur skall det ena 

fackfältet kunna hitta gemensamma lösningar med det andra om respektive expertis inte finns? 

Hur skall medborgarnas kunskap och önskemål kunna tas tillvara om de inte kan översättas i 

stadsbyggnadslösningar som leder till resultat som motsvarar dessa? Utöver detta handlar det 

även om att identifiera hinder och utveckla de institutionella verktygen såsom PBL samt att 

samordna myndigheter. Det är uppenbart så att det kan uppstå konflikter mellan exempelvis 

transportsektorns krav på framkomlighet och översiktsplanernas intentioner om att minska 

barriäreffekter i den byggda miljön. Vilket mål bör prioreteras i vilken situation? Bör vi ställa 

högre krav på stadsbyggnadsförslagen så att fler olika mål uppnås på tillfredsställande sätt? 

Grundproblematiken här har just formen av den slags översättning som vi diskuterat ovan. Vi 

formulerar mål för stadsbyggandet, om det så handlar om sociala frågor eller andra, i ord och 

texter, exempelvis i olika policydokument eller program. Men någon gång måste dessa mål lämna 

språkets värld och ta form i förslag om fysisk bebyggelse, det vi här kallar stadsform, vilket 

naturligtvis är ett helt annat ”språk”. Här måste således en översättning till och det är ju här 

tjänstepersonernas professionella kunskap kommer in, vilken stadsbyggnadslösning och 

utformning motsvarar de uppsatta målen? Det är här det finns orsak att fråga sig om de sociala 

frågorna ges tillräcklig prioritet och utrymme och om kompetens om den byggda miljöns effekter 

så självklart finns. Naturligtvis är det lätt att utvärdera enkla samband som till exempel om 

målsättningen om antalet bostäder har uppfyllts eller om lokaler för erforderlig service har 

beretts, men betydligt svårare är att avgöra om ett stadsbyggnadsförslag lever upp till mål om 

social hållbarhet även om vi bryter ned det till delmål om sådant som social rättvisa (social 

equity) och social sammanhållning (sustainable community) (Dempsey m.fl. 2009). 

Redan frågor som erforderlig service kan vara svåra att avgöra eftersom det här inte bara räcker 

med att ange lokaler, det behövs även ett rimligt befolkningsunderlag. Det gäller både privat och 

offentlig service och det räcker inte att bara utgå från det lokala underlaget eftersom det ofta är 

lika viktigt att se till graden av genomströmning och inresande till stadsdelar för att få en god bild 

av detta. Att detta inte är frågor som är självklart enkla att besvara framstår således med stor 

tydlighet och också att det här finns behov av just professionell kunskap vad gäller stadsbyggande 

inom berörda förvaltningar. Som stöd vänder sig förvaltningarna här ofta till externa konsulter 

men dessa arbetar ofta med mycket olika teoretiska och metodologiska principer som dessutom 

inte alltid motsvaras av kompetensen inom förvaltningen varför här uppstår en stor osäkerhet 

när det gäller bevakningen av dessa frågor. Ett delsyfte med projektet Dela[d] Stad avsåg att 

ändra på detta genom att bygga vidare på en intern kompetens. 

Behov av att hantera staden som ett system  

Under seminarieserien har det från forskarhåll framhållits att staden behöver förstås som ett 

sammanhängande system av det enkla skälet att stadens olika delar fungerar som 

kommunicerande kärl med mer eller mindre utbyte beroende på bland annat de rumsliga 

relationerna. Administrativa gränser och geografiska indelningar görs i olika sammanhang för att 

hantera och planera olika urbana verksamheter och är nödvändiga men speglar inte alltid hur 

staden används och hänger samman i realiteten. Att det utbud som finns lokalt har stor betydelse 
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framstår som uppenbart men vad som faktiskt potentiellt kan uppstå lokalt har inte bara med det 

lokala att göra utan också med hur det lokala hänger samman rent rumsligt med sin närmsta 

omgivning, med grannstadsdelar och med staden som helhet. Livsvillkoren i en stadsdel avgörs 

dels av vad som tillgängliggörs lokalt och dels av relationen och utbytet med staden som helhet. 

Under seminarieserien har det lyfts fram att avstånd kan förstås både som ett rent geografiskt 

avstånd men också ett upplevt avstånd strukturerat av stadsform där ett metriskt kort avstånd 

kan upplevas som längre än ett betydligt längre och tvärtom. Stadsbyggandet är här en praktik 

som används för att skapa närhet och avstånd med hjälp av bebyggelse varigenom människor 

och materiella resurser sätts i specifika relationer till varandra med varierande avstånd 

sinsemellan. Dessa samband är mycket komplexa och komplexiteten växer ofta med stadens 

storlek. Vad som i slutändan blir resultatet är således relativt svårt att förutse. Det tål att 

upprepas att de förändringar som vissa stadsbyggnadsåtgärder leder till kan bli mycket olika 

beroende på var åtgärderna genomförs och hur just den delen av staden är strukturerad och 

sammankopplad med sin omgivning. 

Detta är viktigt att framhålla, särskilt när vissa förenklade principer och förklaringsmodeller dyker 

upp i det material projektets städer bidragit med, att grova typologiska beskrivningar som 

”kvartersstad” eller ”blandstad” utan närmare analys resulterar i en viss typ av stadsliv. Vad vi vill 

understryka är att det idag finns metoder varigenom det går att modellera effekterna av olika 

stadsbyggnadsförslag – om än långt ifrån i alla avseenden – så att vi kan få stöd i att förutse dessa 

innan vi sätter igång att bygga. Genom att klarlägga hur rumsliga förändringar eller förändringar 

av exempelvis tätheten eller markanvändningen får konsekvenser för flöden, samnärvaron på 

offentliga platser eller storleken på marknadsområden, så kan mycket av den potential som olika 

stadsbyggnadsåtgärder ger klarläggas. 

Behov av förändrade styrmedel och ledarskap 

När det gäller frågan om styrmedel är kommuners budgetar, visioner, översiktsplaner och 

liknande alla betydelsefulla dokument för att styra stadsbyggandet men för att de intentioner 

och mål som formulerats här ska kunna omsättas i praktiken behövs ytterligare styrmedel samt 

ledarskap. Ett sätt att beskriva de huvudkategorier av styrmedel som finns inom stadsbyggande 

är: diskurser, institutioner och stadsform (Marcus och Colding 2014). För att intentioner ska 

kunna bli verklighet behöver alla dessa styrmedel beaktas men också fås att samverka. 

Utifrån det omfattande material som behandlats i denna studie kan man dra slutsatsen att 

mycket idag stannar på diskursnivå, d.v.s. policy, särskilt när det gäller offentliga aktörer, vilket 

riskerar få flyktiga effekter om det inte tas vidare och binds till institutioner (som regelverk och 

detaljplaner) och fysiskt byggd form. I dessa steg menar vi att vi i det studerade materialet kan 

finna stora kunskapsglapp och vi drar därför slutsatsen att det här finns en stor utmaning inför 

framtiden: det är offentliga tjänstepersoner som har till ansvar att verkställa (styra) politiska 

beslut men frågan är om rätta befogenheter, rätt expertis och tillräcklig prioritet för frågorna 

finns på plats för detta. Vårt intryck från denna studie är att det behövs tid för och att kunskapen 

behöver utvecklas både avseende hur man utformar institutioner och hur man gestaltar 

stadsform för att politiska målsättningar bättre skall förverkligas.  

Till detta kan läggas att det behövs ett ledarskap inklusive tillräckliga befogenheter att driva 

utvecklingen i en riktning som i större utsträckning beaktar sociala mål. Det har i många planer 

identifierats negativa sociala konsekvenser men möjligheterna och stödet att förändra ett 

stadsbyggnadsförslag i syfte att klara bättre måluppfyllelse framstår som begränsade. Regelverk 

och lagstiftning bör studeras i detta avseende och så även hur befogenheter och hur ett 
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ledarskap kan utvecklas för att nå en mer hållbar utveckling (se även Delegationen för hållbara 

städer 2012). 

Förslag på fortsatt arbete 

Följande identifierar vi som prioriterade frågor att fortsätta arbeta med och utveckla för att 

främja ett mer socialt hållbart stadsbyggande som kan förbättra livsvillkoren i staden som helhet 

och framför allt i stadsdelar som idag är missgynnade: 

 Kunskapsspridning och kunskapsutveckling samt främjande av erfarenhetsutbyte. Detta kan 

med fördel initieras och drivas av Boverket, Länsstyrelser och andra myndigheter som har 

ansvar för samhällsbyggande. Inom akademin bör forskning utvecklas, utbildningsinsatser 

göras och inte minst långsiktiga initiativ riktade till grundutbildningen. 

 Fokus för Storstäder i Samverkan har varit storstadskommunernas problematik. Det är inte 

självklart att utmaningarna är desamma i mindre kommuner och från forskningshåll vore det 

värdefullt med kompletterande studier av mindre kommuner och kommuner utanför 

storstadsregionera.  

 Förbättra tillgängligheten till adekvat planeringsunderlag (statistik och databaser med aktuell 

information) där kommunerna samarbetar i större utsträckning samt att även på den 

regionala nivån.  

 Översyn av lagstiftning och regelverk för att ge de sociala frågorna högre prioritet. Politiska 

viljan att förbättra livsvillkoren i de områden som ingår i Urban Utveckling är tydlig men det 

har antytts att regelverk och lagstiftning inte stödjer denna intention i ett genomförande och 

att ledarskapet kan behöva utvecklas. 

 Vidareutveckling av analysprogram för stadsrumsanalyser så att de kan användas även utanför 

akademin i större utsträckning. Utöver programvaror krävs också utbildning inom teorier som 

berör den byggda miljön i relation till livsvillkor och livschanser samt sociala processer.  

 Metodutveckling och kunskapsutveckling kan bedrivas genom ytterligare samverkansprojekt 

mellan forskning och praktik. Kan handla om metodutveckling, teoriutveckling, utvärdering 

samt utveckling av analysverktyg. Ytterligare konkretisering och implementering av stads-

byggnadsåtgärder är önskvärt där satsningar och stadsförnyelse kan följas och utvärderas över 

tid av forskningen. Viktigt att här poängtera är att andra forskningsdiscipliner utöver 

arkitektur- och urbanforskning bör involveras i ett sådant arbete.  
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I. Underlag som resurspersonerna använde för kartläggningarna. Kartläggningarna finns 
redovisade i tre separata PM. 

 

II. Underlag: frågor till gruppdiskussioner 
 

III. Deltagarförteckning 
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I. Underlag: städernas kartläggningar 
 

Seminarium 1 – Sociala stadsrumsanalyser: verktyg & metoder 

Kommunernas kartläggning till göteborgsseminariet handlar om att undersöka vilka analysmetoder och 

analysverktyg som används som stöd för ett socialt hållbart stadsbyggande, ett stadsbyggande som 

resulterar i mer jämlika livsvillkor och minskar segregationens negativa konsekvenser. Primärt fokuserar 

kartläggningarna på ett urval av tre förvaltningar. 

Tillvägagångssätt: Intervjuer av nyckelpersoner, t.ex. chefer eller annan ansvarig samt intervju med 

ansvariga/inblandade tjänstepersoner. Studier av planeringsdokument/handlingar.    

Uppgift 1 

Undersök vilka verktyg och metoder som tillämpas inom olika förvaltningarna för att förstå och beskriva 

den byggda miljöns sociala konsekvenser (urval om tre förvaltningar). Exempel på sådana verktyg/metoder 

som förekommer är: 

 Gåturer/Trygghetsvandringar
 
 

 Fokusgrupp/Intervju/Enkät 

 Observationer 

 Social Konsekvens Analys (SKA), Barn Konsekvens Analys (BKA) 

 Rumslig analys (t.ex. space syntax, tillgänglighets-/närhetsanalys) 

 Sociotopkarta 

 Mentala kartor, Lynch, Cullen, realistisk byanalys o.s.v. 

 Statistik 

 ’Liv-rum-hus’ (Gehl) 

Beskriv kortfattat de verktyg som tillämpas i staden och dess metodik. Karaktärisera verktyget – är det ett 

analysverktyg, ett processverktyg, inventering eller verktyg för att klarlägga konsekvenser av den byggda 

miljön och dess förändringar? Identifiera ett verktyg/metod som används mycket i din kommun och 

redovisa för övriga städer hur metoden tillämpas! 

Uppgift 2 

I vilket skede tas de sociala aspekterna huvudsakligen upp i de olika förvaltningarna (urval om tre 

förvaltningar)? 

Fyll i matrisen med de valda förvaltningarna i den första spalten och i vilket skede i andra spalten (t.ex. 

budget, program, vision, ÖP, DP eller genomförande). 

Fyll i matrisen vilka sociala aspekterna som tas upp som är tydligt kopplade till den byggda miljön, t.ex. 

trygghet, blandstad, blandade upplåtelseformer, blandning av hustyper, rättviseaspekter, likvärdiga 

livsvillkor, o.s.v. 

Förvaltning  Skede Sociala Aspekter   

1      
2     
3     
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Uppgift 3 

Beskriv hur spridd kompetensen är avseende rumsliga analyserna som hanterar sociala frågor inom stadsbyggnad. Hur 

stor andel av tjänstepersonerna arbetar kontinuerligt med rumsliga analyser?  

Skriv kortfattat om förutsättningarna för arbete framöver med rumsliga analyser avseende: 

 kompetens/utbildningsbehov 

 tillgänglig och relevant data 

 tillgänglighet till en rumslig modell för staden (axialkarta) 

 tid/resurser inom planeringsprocessen 

Uppgift 4 

Ta fram ett exempel på ett projekt där de sociala frågorna hanterats bra och beskriv varför det blivit ett bra resultat 

(och/eller en bra process). Konkretisera VAD i förslagets design som vittnar om hänsyn till de sociala aspekterna.  

Ta fram ett exempel där de sociala aspekterna hanterats på ett otillfredsställande sätt och försök ge en förklaring till 

orsakerna varför det blivit så.  

Seminarium 2 – Styrdokument: visioner & mål 

Idag finns ett flertal styrdokument som adresserar social hållbarhet. Hur hanteras de sociala aspekterna i 

kommunernas olika styrdokument? Ett urval av fem centrala nyckeldokument (exempelvis översiktsplaner, visioner, 

kommunala budgeter eller andra inriktningsdokument) görs och studeras med särskilt fokus på kopplingen mellan 

sociala mål och stadens form, den byggda miljöns form och struktur.  

Tillvägagångssätt: Intervjua en representant från olika förvaltningar om vilka dokument som är betydelsefulla. Studier 

av planeringsdokument/handlingar och analys av detta material.    

Uppgift 1 

Identifiera vilka dokument olika förvaltningar ser som mest betydelsefulla för att hantera stadsbyggandets sociala 

dimension, t.ex. Stadsledning, Social, Stadsbyggnad, Fastighet/Exploatering, Trafik/Gata, Park/Natur.  

Förvaltning Vision Budget ÖP o.s.v. 

1 X    
2     
3  X x  
o.s.v.     

Uppgift 2 

Välj tre dokument som förvaltningarna ser som mest betydelsefulla. Hur adresseras stadsbyggandets sociala dimension 

i de dokumenten - vilka aspekter tas upp?  

Går det att identifiera vilka antaganden som gjorts (t.ex. om det finns stöd från forskning m.m.) för att motivera att just 

dessa aspekter lyfts fram? (här KTH input) 

Ta fram belysande exempel på formuleringar där kopplingen mellan den sociala dimensionen och den byggda miljön är 

tydlig och beskriv vilken roll den byggda miljön tillskrivs och om det finns konkreta förslag som påverkar HUR staden 

bör utformas.  

Uppgift 3 

Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala aspekter uppmärksammas i ett visionsdokument 

(eller liknande), och 

Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala aspekter uppmärksammas i översiktsplanen. Använd 

matrisen. 

Sociala Aspekter Visionsdokument  ÖP 

Trygghet   
Blandstad   
blandade upplåtelseformer   
o.s.v.   
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Seminarium 3 – Genomslag i detaljplaner: beskrivning & karta  

I vilken grad sociala intentioner presenterade i riktlinjer och strategier får genomslag i verkligheten undersöks (genom 

detaljplaner). Klarar vi att översätta formuleringar i text till att bli verklighet i den byggda miljön? Under det tredje 

seminariet vill vi öka förståelsen för den byggda staden som system och belysa hur sociala konsekvenser 

uppmärksammats i genomförda åtgärder och planer. Vad blir de lokala konsekvenserna och hur påverkas 

grannstadsdelar? Gynnas ett utbyte mellan stadsdelar av åtgärderna? 

Tillvägagångssätt: Studier av detaljplanehandlingar och analys av det materialet. Kompletteras vid behov med 

intervjuer av handläggare eller andra inblandade i arbetet.  

Uppgift 1 

Gör ett urval av detaljplaner genom att ta fram de tio senast antagna detaljplanerna (beslutade i nämnden och 

relevanta)
 10

. Beskriv vilka sociala aspekter som tas upp och berörs.  

Försök identifiera sociala aspekter som borde ha tagits upp men som utelämnats eller som hanterats på ett 

otillfredsställande sätt.  

Förbered så att underlaget (delar av planhandlingarna) kan användas vid gruppövningar under tredje seminariet. 

Uppgift 2 

Är den lokala planen i linje med kommunens egna styr-/policydokument? (T.ex. intentioner i ÖP, kommunala 

budgeten, visionsdokument och liknande). 

Är det endast lokala konsekvenser som uppmärksammas eller belyses även konsekvenser projektet får för 

grannstadsdelar och staden som helhet?  

Är det någon särskilt grupp i samhället som särskilt fokuserats på, någon grupp som förbisetts? 

Uppgift 3 

Ta fram konkreta exempel där sociala aspekter fått genomslag i hur bebyggelsen utformats: t.ex. placering av 

byggnader, markanvändning, stråk, gator, gångvägar, entréer, m.m.  

Framgår det av detaljplanehandlingarna på vilken grund ett visst bebyggelsemönster eller byggnadsutformning valts? 

Har t.ex. alternativa utformningar analyserats och effekter utretts? Vilken sorts antaganden har gjorts? Går det att 

utläsa i vilken grad det är baserat på forskning? 

  

                                                           
10

 Antalet detaljplaner reducerades under kartläggningen och kriterierna för urvalet preciserades.  
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II. Underlag: gruppdiskussioner 

Göteborg 

 Hur har de olika förvaltningarna arbetat för att beakta stadsbyggandets sociala aspekter i projekt/plan ”A”? 

 På vilket sätt har denna förvaltnings arbete fått avtryck i gestaltningen (den byggda miljön)? Var syns det? 

 Om din förvaltning inte har arbetat med projekt/plan ”A” eller inte kring sociala aspekter, på vilket sätt skulle din 

förvaltning kunnat ha bidragit? Hur skulle detta ha påverkat projektet och var skulle det synas? 

 Finns det aspekter som utifrån ett systemperspektiv som inte beaktats i projekt/plan ”A”? Hur och var skulle detta 

fått avtryck i gestaltningen (den byggda miljön)? 

 Ange aktuella stadsbyggnadsprojekt som är viktiga för den sociala hållbarheten och där den sociala dimensionen 

borde eller skulle kunna beaktas i större utsträckning. Ge förslag på vad ’din’ förvaltning skulle kunna bidra med för 

att göra just detta stadsbyggnadsprojekt mer socialt hållbart. 

Malmö 

De deltagare som diskuterade styrdokument fick resonera om i vilken grad styrdokumenten utgör stöd för ett socialt 

hållbart stadsbyggande samt vad som kan förbättras. 

 På vilket sätt och i vilken grad utgör formuleringarna i styrdokumentet stöd för ett socialt hållbart stadsbyggande? 

 Vad saknar du/din förvaltning i styrdokumentet? Saknas mål och riktlinjer om något? Är det delar som är för 

detaljerade eller för oprecisa?  

Deltagarna som diskuterade mål, intentioner och medel/strategier ombads även reflektera över vilka metoder/verktyg 

som är relevanta för att bättre förstå behov och för att kunna följa upp? Behöver kunskap/kompetens om någon fråga 

utvecklas inom staden? En eller flera av följande alternativ diskuterades:  

 Blandstad – bostäder-arbete-service: Eftersträvas detta vid nybyggnation? Görs något för att ändra i befintliga 

områden? 

 Sociala konsekvensanalyser och barnperspektiv – görs det analyser? Håller de tillräcklig kvalitet? 

 Attraktiv stadsmiljö – utformas offentligt rum (torg, park m.m.) så att bra mötesplatser skapas? Finns tillräcklig 

kunskap? 

 Bostadsbyggnadsmål – Finns utrymme för både kvantitet och kvalitét? Klarar staden att möta både efterfrågan och 

behov? 

 Bygga bort barriärer – Går barriärer att identifiera? Bidrar planeringen till att staden byggs ihop? Skapas nya 

barriärer? 

 Blandade upplåtelseformer – beaktas detta vid nyetableringar? Befintliga områden? Hur effektivt är strategin i 

realiteten? 

 Tryggt och mänskligt – Beaktas det vid planering i tillräcklig utsträckning? Finns tillräcklig kunskap om HUR det kan 

göras? 

 Förtätning – Täthet på bekostnad av kvalitet? Finns tillräcklig kunskap om täthet i relation till kvalitet? 

Stockholm 

 Försök identifiera på vilket sätt sociala mål och hänsynstaganden har påverkat utformningen av den byggda miljön i 

detaljplaneförslaget. Exempelvis placering av byggnader, placering av entréer, föreslagen markanvändning 

(lokalisering av verksamheter, bostäder, service etc.), hantering av stråk och barriärer, parker och grönytor, 

lokalisering och utformning av gator och gångvägar, har nya och bättre mötesplatser skapats, kopplingar till 

grannstadsdelar, ökad tillgänglighet till resurser/utbud m.m.  

 Försök identifiera exempel där man i bebyggelsemönster/utformning ej tagit hänsyn till den sociala dimensionen 

på ett tillfredsställande sätt.  Vad hade kunnat göras bättre?  

 

  



 

70 
 

III  Deltagare 
Namn Förvaltning Stad 

Micael Nilsson Enheten för boende och stadsutveckling Boverket 

Ewa Jungstedt Pilestål Rinkeby-Kista sdf Stockholm 

Elin Brattström Spånga-Tensta sdf Stockholm 

Kristina Björkegren Linder Utbildningsförvaltningen Stockholm 

Niklas Roth Socialförvaltningen Stockholm 

Magnus Waller Socialförvaltningen. Stockholm 

Marianne Berg-Ekbom Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm 

Anna Ulfstrand Kulturförvaltningen Stockholm 

Anna Rygård Kulturförvaltningen Stockholm 

Jan Grönqvist Idrottsförvaltningen Stockholm 

Niklas Svensson Stadsbyggnadskontoret Stockholm 

Christoffer Carlander Stadsbyggnadskontoret Stockholm 

Per-Erik Siljestam Exploateringskontoret Stockholm 

Mats Bothen Trafikkontoret Stockholm 

Lisa Enarsson Miljöförvaltningen Stockholm 

Johan Rosen Miljöförvaltningen Stockholm 

Johanna Löfvenius Stadsledningskontoret Stockholm 

Anna Mattsson Stadsledningskontoret Stockholm 

Ebba Agerman Stadsledningskontoret Stockholm 

Hans Aspgren Stadsledningskontoret Stockholm 

Rebecka Johansson Stockholmshem Stockholm 

Emelie Eriksson Svenska bostäder Stockholm 

Magnus Thulin Familjehem Stockholm 

Petra Dalunde Stockholms Business Region Stockholm 

Henrik Gustafsson Stadsledningskontoret Göteborg 

Ulrika Lundquist Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

Silvia Orrego Briceno Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

Malin Klarkvist Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

Gunnel Jonsson Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

Vanja Larberg Social resursförvaltning Göteborg 

Malin Sunnemar Trafikkontoret Göteborg 

Emma Josefson Trafikkontoret Göteborg 

Staffan Claesson Fastighetskontoret Göteborg 

Lars-Gunnar Krantz Fastighetskontoret Göteborg 

Ingegerd Linder Förvaltnings AB Framtiden Göteborg 

Annika Carlsson Förvaltnings AB Framtiden Göteborg 

Dan Gaversjö Förvaltnings AB Framtiden Göteborg 

Wenche Lerme SDF Angered Göteborg 

Erén Andersson SDF Västra Hisingen Göteborg 

Åsa Svensson SDF Östra Göteborg Göteborg 

Cecilia Windh Älvstranden Utveckling AB Göteborg 

Sandra Oliviera e Costa Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

Ann-Charlotte Lotta Gustafsson SDF Östra Göteborg Göteborg 
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Lisa Gunnefur Stadskontoret Malmö 

Bjarne Stenquist Stadskontoret Malmö 

Kristoffer Arvidson Stadsbyggnadskontoret Malmö 

Marianne Dock Stadsbyggnadskontoret Malmö 

Kerstin Torseke Hulthén Stadsbyggnadskontoret Malmö 

Anna Elisabeth Krook Gatukontoret Malmö 

Caroline Tandefelt Miljöförvaltningen Malmö 

Anita Eklund Sof Innerstaden Malmö 

Lena Pripp Sof Innerstaden Malmö 

Marie Hendra Sof Öster Malmö 

Julia Magnusson Sof Öster Malmö 

Isa Eklund Berglöw Stadskontoret Malmö 

Cecilia Bengtsson Stadskontoret Malmö 

Birgitta Vilén Johansson Stadskontoret Malmö 

Kerstin Gustavsson Gatukontoret Malmö 

Lena Christenson Sof Innerstaden Malmö 

Sabina Vendela Dethorey Områdesutveckling Malmö 

Bette Malmros TMR TMR/Stockholm 

Roland Engkvist TMR TMR/Stockholm 

Elin Blume  Länsstyrelsen Länsstyrelsen Stockholm 

Lisa Ström GöteborgsRegionen GöteborgsRegionen 

Per Kristersson GöteborgsRegionen GöteborgsRegionen 

Nirmala Blom Adapa Samhällbyggnadsenheten Länsstyrelsen V Götaland 

Paula Franco de Castro Samhällbyggnadsenheten Länsstyrelsen V Götaland 

Lina Hellström Region Skåne SkåneRegionen 

Malin Aparicio Region Skåne SkåneRegionen 

Ann Legeby  Arkitekturskolan KTH 

Lars Marcus  Arkitekturskolan KTH 

Meta Berghauser Pont  Arkitekturskolan KTH 

Nazem Tahvilzadeh Urbana och Regionala studier KTH 

 



 


