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“ 

Cities must urge urban planners and architects to reinforce pedestrianism as an 

integrated city policy to develop lively, safe, sustainable and healthy cities. It is 

equally urgent to strengthen the social function of city space as a meeting place that 

contributes toward the aims of social sustainability and an open and democratic 

society. 

” 
- Jan Gehl (2010). Cities for People, s. 6, Washington: Island Press  

 

 

 





 

 

 

Sammanfattning 

En ökning av segregationen i landet har uppmärksammats samtidigt som vikten av 

social hållbarhet betonas allt mer i stadsplaneringen. Social hållbarhet är ett 

komplext ämne där ett samspel av medverkande aspekter är avgörande. För att leda 

städer mot en hållbar och jämlik utveckling bör dessa aspekter tillämpas inom fysisk 

planering, stadsutveckling och upprustning av bostadsområden. Ett uteslutande av 

dessa aspekter kan på lång sikt leda till segregerade och socioekonomiskt utsatta 

områden, det vill säga områden som bland annat har invånare med hög arbetslöshet 

och kriminalitet, låg inkomstnivå och utbildningsnivå. Den byggda miljön avgör 

människans levnadssätt och har därmed inverkan på invånarnas välmående där den 

kan ge förutsättningar för kriminellt beteende eller otrygghetskänsla. 

I Sverige har kommunen planmonopol och styr därmed vad som ska gestaltas inom 

dess område. Planmonopolet ska fungera som ett verktyg för kommunen att styra 

staden mot en hållbar utveckling där människan är i fokus. Förutsättningarna för 

detta verktyg underlättas när ett sektorsövergripande samarbete med samtliga 

inblandade aktörer finns. Kommunikationen mellan dessa inblandade aktörer är i 

vissa fall avgörande för att styra staden på ett strategiskt och långsiktigt 

tillvägagångssätt. 

Tidigare undersökningar pekar på att den sociala hållbarheten måste inkluderas i 

samband med en gestaltning. Detta är viktigt i alla områden men är särskilt 

betydelsefull i områden med socioekonomisk dysfunktionalitet. Målet var att 

utforma ett förslag avsett som stöd för upprättande av en social hållbarhetsplan eller 

vid gestaltandet av socioekonomiskt utsatta områden. Intervjuer med kommun och 

fastighetsbolag samt sakkunnig jämförs med en litteraturstudie. Intervjufrågorna 

omfattas av ämnen rörande gestaltning, boende, fysisk miljö, trygghet och säkerhet, 

hälsa, inflytande och delaktighet. Utöver dessa tillkom även frågor som avhandlade 

de två sociala fenomenen gentrifiering och lyckoparadoxen. 

Resultatet pekar på att intervjuerna och forskningen korrelerar med varandra och att 

den fysiska miljön har både en direkt och indirekt inverkan på människans 

välmående. Förslaget i rapporten är utformat som riktlinjer med följande 

huvudgrupper: områdets identitet, medborgardialoger, byggnader och den offentliga 

miljön. Inom varje grupp finns dessutom åtgärder gällande bland annat 

kommunikation och gestaltning. Intervjuer och tidigare forskning pekar på att de 

framtagna riktlinjerna är generella för den sociala hållbarheten. Förslaget anses 

därmed kunna tillämpas i alla områden där det ska ske insatser för social hållbarhet. 

 

 





 

 

 

Abstrakt 

Denna studie handlar om hur utformningen av den fysiska miljön påverkar den 

sociala hållbarheten i områden med socioekonomiska svårigheter. Fokus ligger på 

hur kommuner, fastighetsbolag och andra berörda aktörer arbetar med frågor 

rörande gestaltning, boende, fysisk miljö, trygghet och säkerhet, hälsa, inflytande 

och delaktighet.  

Syftet är att samla kunskap om ämnet samt belysa innebörden av det. Målet är att ta 

fram riktlinjer för social hållbarhet som stöd till upprättande av en social 

hållbarhetsplan eller utveckling av ett område.  

Forskning som berör ämnet samt intervjuer med kommun, fastighetsbolag och 

sakkunnig har varit centrala i framtagandet av riktlinjerna. Intervjuer och tidigare 

forskning korrelerar med varandra och visar att den fysiska miljön har en inverkan 

på människans välmående. Studien ställer viktig forskning i samband med en 

inkluderande samarbetsprocess och ger förklaring till att involvera inblandade 

aktörer och befintliga invånare i utvecklingen av områdets fysiska miljö. En 

blandning av bebyggelse och verksamheter är viktigt. Tillsammans med en öppen 

och attraktiv fysisk miljö kan detta på lång sikt bidra till ökad rörelse och 

trygghetskänsla. Kollektivtrafiken i samband med verksamheter och bra 

förbindelser kan underlätta för boende att knyta sociala kontakter. 
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Abstract 

This paper illustrates how the built environment affects the social sustainability in 

areas with socio-economic difficulties. The focus is on how municipalities, real 

estate companies and other actors work on issues concerning design, housing, 

physical environment, security and safety, health, influence and participation. The 

purpose of this study is to gather knowledge about the subject and to highlight the 

meaning of it. The aim is to develop guidelines for the establishment of a social 

development plan or during the development of a region. 

Research that focuses on the subject as well as interviews with municipalities, real 

estate companies and an expert has been central to the preparation of the guidelines. 

Interviews and previous research correlate with each other and illustrate how the 

physical environment has an impact on the residents and their well-being. The study 

places important research in connection with an inclusive collaboration process and 

provides an explanation for involving concerned actors and existing residents in the 

development of the area's physical environment. A mix of buildings and operations 

is important. This together with an open and attractive physical environment, can in 

long terms contribute to increased movement and feelings of safety. Public transport 

in relation with activities and good connections can make it easier for residents to 

establish social contacts. 
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Charlotte, Rebecca och Martin från Växjö kommun och fastighetsbolag, Marianne, 

Nurgul och Anne från Malmö stad, Monica och Kristina från Göteborgs stad. Era 

svar har gett rapporten en god grund. Stort tack till Marcel Moritz, 

hållbarhetsansvarig på Huddinge kommun som hjälpt till med att sätta fingret på 

begreppen gentrifiering och lyckoparadoxen. 

Ett stort tack till Rebecka Carlsson, arkitekt från Arkitektbolaget Kronoberg AB 

som väglett oss mot tydliga och definierade mål. Tack för ditt raka sätt, din 

tillgänglighet och för dina konstruktiva granskningar av våra texter! Tack till Eva 

Haraldsson som förutom att ha hänvisat till relevanta personer för studien, även 

hjälpt till med att ge uttryck till arbetets motiv. Ytterligare ett tack vill vi tillägna till 

Sara Florisson som hjälpt till med rapportens struktur och hänvisat till relevant teori 

för rapporten. 

Rapportens har gett oss båda möjligheten till att få djupgående kunskaper inom 
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1 Introduktion 

Fysisk planering utgår från plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), och omfattar 

alla verksamheter som arbetar med utveckling av vatten, mark och byggande. På 

lång sikt kan bristfällig social hållbarhet i fysisk planering bidra till ökad otrygghet 

och brist på sociala möjligheter för invånarna (Dock, Johansson & Kristersson 

2012). Människans välbefinnande finner också sin grund i välarbetade utemiljöer. 

För att det ska finnas trivsel i en stad måste utemiljön ge goda förutsättningar för att 

invånarna i området ska trivas. I dessa förutsättningar ingår bland annat siktlinjer i 

området, belysning som gör inkräktare synliga, samhörighet och trygghet i form av 

allmänna ytor och mötesplatser (Brinn-Feinberg & Allen 2001; Barton, Grant & 

Guise 2003; Blöbaum & Hunecke 2005; D’Acci 2012; Ratnayake 2017).  

Miljonprogrammet var en stor insats mellan åren 1965 och 1975 för att motverka 

Sveriges bostadsbrist. Tillsammans med en snabb ekonomisk och teknisk utveckling 

av samhället skapades tidspress för byggbranschen som levererade 1 005 578 

bostäder runt omkring i Sverige (Boverket 2014). Detta resulterade i fokus kring 

storskalighet och produktionsanpassad planering av områdena som ingick i 

miljonprogrammet. Storskaligt byggande är ett exempel på något som kan störa den 

sociala hållbarheten och på lång sikt bidra till segregation mellan omkringliggande 

områden (Lundahl & Vidén 1992; Brinn-Feinberg & Martin 2001; Barton, Grant & 

Guise 2003). 

Regeringen har fattat beslut om inrättandet av en ny myndighet som ska agera för 

regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation (Regeringskansliet 

2016). Myndigheten Delegation mot segregation (Delmos) inrättades 1 januari 2018 

och har som uppdrag att motverka segregation och förbättra socioekonomiskt utsatta 

områden (Delmos 2019a). Delmos framtida arbete är att planera insatser utifrån 

befintlig kunskap i samarbete med kommuner, landsting, myndigheter, forskare och 

organisationer i det civila samhället.  

Enligt Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

(Kulturdepartementet 2018) är det kommunerna som ansvarar för de aspekter som 

har påverkan på segregation. I dessa ingår bland annat plan- och byggfrågor, 

bostäder och kollektivtrafik. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Idag arbetar många kommuner med att förnya detaljplanerna för miljonprogrammets 

socioekonomiskt utsatta områden. I arbetet med att förnya dessa planer ska 

kommunerna inkludera den sociala hållbarheten i gestaltningen. Problematiken i 

miljonprogrammets områden kan bli återkommande när kommuner gestaltar utan 

social hållbarhet i åtanke (Lundahl & Vidén 1992). 

För att ett område ska nå ett säkert, hållbart och hälsosamt tillstånd måste alltså 

vissa åtgärder beaktas. I en tidigare guide om social hållbarhet (Barton, Grant & 

Guise 2003) hävdas att ett område uppfyller social hållbarhet när följande riktlinjer 

beaktas i gestaltningen: 
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● en socialt balanserad population (varierande boendeform och prisklass) 

● en mängd varierande mötesplatser för områdets alla målgrupper 

(verksamheter och tillgänglighet) 

● ett välarbetat gatunätverk som sammankopplar området med angränsande 

områden (fotgängare, cyklister och kollektivtrafik). 

Många områden med socioekonomisk dysfunktionalitet präglas bland annat av hög 

kriminalitet, hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå (Lundahl & Vidén 1992) ofta 

följt av invånarnas låga tillitsnivå till myndigheter och regering samt ökandet av 

utanförskap. En omsorgsfull social hållbarhetsplan är viktig. Den ska förutom att 

beakta regeringens långsiktiga reformprogram också innehålla specifika åtgärder för 

det området som ska gestaltas (Butler & Russo u.å.; Carr & Kelly 2004; Hjorth & 

Lundberg 2010).  

I det här arbetet undersöks kommunens och fastighetsbolagens arbete med den 

sociala hållbarheten. Arbetet ska användas som underlag för att hjälpa involverade 

aktörer med att upprätta sociala hållbarhetsplaner när de gestaltar i socioekonomiskt 

utsatta områden. Undersökningen fördjupar sig i hur den fysiska miljön och 

dialogen med boende på lång sikt påverkar den sociala hållbarheten. 

1.2 Syfte och mål 
Då det kan finnas kommuner och andra aktörer som arbetar mindre med social 

hållbarhet syftar undersökningen till att belysa dess innebörd och samla kunskap 

kring ämnet. Målet är att ta fram riktlinjer för social hållbarhet som stöd till 

upprättandet av en social hållbarhetsplan eller utveckling av ett område med 

socioekonomisk dysfunktionalitet.  

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen inriktas på att studera kommunernas och fastighetsbolagens arbete 

kring social hållbarhet vid gestaltning av socioekonomiskt utsatta områden. Ett 

fastighetsbolag följer alltid en detaljplan som är upprättad av kommunen och därför 

fokuserar studien på hur dessa parter arbetar in den sociala hållbarheten vid 

gestaltning.  

Studien avgränsas till en undersökning av faktorer i den fysiska miljön som 

påverkar den sociala hållbarheten. Efter en dialog med Arkitektbolaget Kronoberg 

AB har enkätundersökning av de boende uteslutits på grund av kursens tidsram. 

Därmed baseras studien på semistrukturerade intervjuer och litteraturstudier. 



 

3 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Den byggda miljön utgör en stor del av samhället och är avgörande för människans 

levnadssätt. Den fysiska miljön kan ge både negativ och positiv inverkan på 

människan (Dock, Johansson & Kristersson 2012). För att ett samhälle ska bli 

socialt hållbart måste en mängd medverkande faktorer och åtgärder vägas in när det 

gestaltas. Ekholm (2008) beskriver hur blandningar av funktioner i ett område kan 

ge positiv inverkan på den sociala hållbarheten. Guldåker och Hallin (2003) menar 

att staden ska vara tillgänglig för alla dess invånare och att trygghet är något som 

alla ska upplevas oavsett var de befinner sig i staden. Begreppet ”trygghet” är 

återkommande i teoriavsnittet då det är en subjektiv känsla. För att det ska vara 

tryggt behöver det nödvändigtvis inte vara säkert. Urban utveckling (u.å.) beskriver 

att en effektiv insats av säkerhet i ett område nödvändigtvis inte ger en ökad 

upplevelse av trygghet.  

Förutom ovanstående nämnda källor innehåller teoriavsnittet även hänvisningar till 

lagar, riktlinjer, marknadsrelaterade tryck och icke-vetenskapliga avhandlingar. 

Kapitel 2.1 - 2.8 omfattar rapportens mer djupgående teoretiska utgångspunkter av 

referentgranskade publikationer och en förklaring av dessa. Därefter behandlas 

ämnen rörande den fysiska miljön, regeringens reformprogram och den sociala 

hållbarheten i kapitel 2.9 - 2.16. I kapitel 2.17 - 2.19 beskrivs tre befintliga metoder 

för stadsplanering. Avslutningsvis i kapitel 2.20 förklaras begrepp och definitioner 

för utökad förståelse av rapportens innehåll. 

2.1 Att utforma stadsdelar 
Barton, Grant och Guise (2003) menar att den byggda miljön har både direkt och 

indirekt påverkan på människan. Studiens resultat och analys leder till ett förslag 

som redovisas i form av riktlinjer och grundar sig i tidigare forskning kring social 

integration, hälsa, samhälle, ekonomisk vitalitet, transport och stadsdesign, 

biologisk mångfald och användardiversitet, hållbar energi, mat och vatten. 

Författarna försöker urskilja den främsta forskningen och de erfarenheter som går 

att hämta från Europa och England. Riktlinjerna omfattar därför följande två 

huvudteman: 

● Området som den lokala människans livsmiljö som ger en hälsosam, hållbar 

och trivsam livsmiljö. 

● Förvaltningen av det området genom frivilligt samarbete mellan de olika 

offentliga, privata och samhällsintressenter som påverkar det. 

I studien lyfts vikten av en blandad miljö fram. Det ska finnas en blandning av 

samhällsklasser, bebyggelser, bostäder och lokala verksamheter då dessa är 

avgörande för den sociala hållbarheten. Den byggda miljön är viktig och 

mötesplatser är en central del för den sociala hållbarheten och för trygghetskänslan. 

Dessa ska utformas för att ge goda förutsättningar för liv och rörelse. Vidare ska 

siktlinjer, öppenhet och tydlig orientering i området framhävas och dessa anses ge 

ökad trygghetskänsla (Barton, Grant & Guise 2003).  
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Studien ställer relevant forskning i relation till en inkluderande samarbetsprocess 

och ger tydliga motiv till att involvera lokala aktörer och befintliga invånare i 

utvecklingen av grannskapets hållbarhetsstrategier. I det avseendet har studien 

potential till att hjälpa samhällsgrupper till att bli ännu mer fokuserade och effektiva 

i sina kampanjer för social hållbarhet (Barton, Grant, & Guise 2003). 

2.2 Upplevd fara i offentliga miljöer 
Blöbaum och Hunecke (2005) studerar vilka faktorer i den offentliga miljön som ger 

upplevd känsla av otrygghet. Studien betonar nödvändigheten av att hindra 

kriminella beteenden genom att implementera vissa fysiska funktioner i den byggda 

miljön. I undersökningen används två standardiserade frågeformulär för att 

registrera följande: upplevd fara, undvikande beteende, kännetecken för ångest, 

psykologiskt kön och oro att anses som offer. I studien ingick svar från drygt 150 

universitetselever från Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland. Frågeformuläret 

avslutades med demografiska frågor om ålder och kön samt frågor om personliga 

erfarenheter med fysiskt våld eller hot. 

Resultatet bekräftar att belysning, utsikt och möjligheten till att fly är viktiga i den 

fysiska miljön enligt både män och kvinnor. Dessa tre faktorer bör beaktas i 

designprocessens tidiga skeden (Blöbaum & Hunecke 2005). 

2.3 Utformningsstrategier för att begränsa brottslighet och öka 

säkerheten 
Brinn-Feinberg och Martin (2001) studerar hur åtgärder i gestaltningen kan minska 

risken att bli utsatt för brott samt öka upplevelsen av trygghet. Rapporten grundar 

sig i tidigare forskning kring gestaltning och trygghet där den syftar till att 

undersöka vilka åtgärder som gör ett samhälle tryggt och hur utformning kan 

avskräcka inkräktare. Författarna argumenterar för att den byggda miljön ska 

fungera som stöd för individen och få den att känna sig trygg. Vidare skriver 

författarna att genom tydliga distinktioner av privat och offentligt ökar 

orienterbarheten och även tryggheten.  

Brinn-Feinberg och Martin (2001) uttrycker att det är den nyare formen av 

stadsplanering som har drivit fram mer kriminalitet i områden med 

socioekonomiska svagheter. Den typiska kontakten mellan inne och ute samt 

relationen mellan hus, trottoar och gata har försvunnit och med den 

grannskapskänslan. Den observationen har gjorts i studier från 1960-talet som 

Brinn-Feinberg och Martin (2001) refererar till. Dessa studier avser dåtidens 

storskaliga insatser som kan jämföras med miljonprogrammets (1965 - 1975) 

byggnader. Storskaliga bebyggelser bidrar till ökad isolering och ger mindre 

möjlighet för överblick mot gatan. Trygghetskänslan minskar i samband av att 

kontakten mellan inne och ute försvinner. 

Slutligen visar studien på åtgärder i den byggda miljön som kan minska och/eller 

motverka brott (Brinn-Feinberg & Martin 2001). Det är framför allt viktigt med bra 

underhåll och samverkan från invånare. Med rapportens innehåll kan företag och 

forskning informera och stödja en byggherre om följande: 

● Stödja vid implementering av kreativa lösningar. 
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● Informera byggherrar, designprofessionen och allmänheten om möjliga 

åtgärder till minskning av brott med en genomtänkt gestaltning. 

● Beskriva utformningsmöjligheter som kan ha påverkan på de kriminella 

förutsättningarna. 

2.4 Utvärdering av livskvalitet och trivsel i städer 
D’Acci (2012) studerar den urbana livskvaliteten och vad som kan komplettera den. 

Detta görs genom att använda tre olika metoder för intervjufrågor gällande den 

fysiska miljön. Den monetära metoden är den första där frågorna handlar om 

hyreskostnad, betalningsvilja och fastighetsvärde. Den andra metoden är den 

subjektiva där frågor om bland annat välmående och utvärdering av området 

ställdes. Den tredje metoden är den kvantitativa och innehåller frågor gällande 

konkreta värden som antalet rekreationsplatser och attraktioner samt avståndet till 

dessa. Studien använder även 107 empiriska litteraturresultat som visar på ökningen 

av fastighetsvärdet i förhållande till stadsfaktorer som grönyta, öppet utrymme, 

buller, kollektivtrafik, trevlig utsikt med mera.  

Den urbana livskvaliteten karaktäriseras av flera underliggande attribut som kvalitet 

på miljön, kvalitet på luft, grönytor, arbetsmöjligheter, sociala tillstånd, 

arkitektonisk kvalitet, trafik. Alla ovan nämnda attribut måste beaktas lika mycket 

och författaren (D’Acci 2012) nämner att det även finns underliggande forskning 

som föreslår att ett område besitter högre kvalitet i tack vare höga kulturella värden. 

Enligt D’Acci (2012) bekräftade resultatet från den monetära metoden hur 

kvaliteten på ett område förändrar dess värde och även invånarnas vilja till att betala 

högre hyra. Studiens subjektiva insamling av data bekräftade att människan i 

allmänhet mår bättre och trivs mer i ett centrum. Stadskärnor huserar oftast en 

mängd variation av människor och erbjuder även större variation av verksamheter 

för dessa. Författarna argumenterar för att det subjektiva resultatet visar att 

människor mår bättre av anledningar som inkomst-, utbildning- och 

yrkesmöjligheter. Det kvantitativa resultatet visade att människans välmående står i 

relation till områdets diversitet av funktioner och verksamheter (2012). 

2.5 Vikten av tillförlitlighet vid stadsplanering i lokala samhällen 
Hansson (2018) understryker hur en dialog mellan kommun och invånare långsiktigt 

bidrar till en ökad upplevelse av trygghet. I studien undersöktes det 

socioekonomiskt utsatta området Hammarkullen i Göteborg under längre tid. 

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställdes till 

respondenterna för att ge dem möjlighet att definiera problemet samt reflektera över 

det. Totalt utfördes 55 intervjuer varav 20 av dessa hölls med ansvariga från 

kommunen som arbetat med utvecklingen av Hammarkullen, resterande 35 hölls 

med boende i området. 

Invånarna uttrycker under intervjuerna hur förtroende skapas mellan invånare och 

förvaltningen. Det som alla betonar är behovet av att träffas och att lyssnas på. Detta 

är av särskild vikt eftersom tjänstemännen sällan själva bor i socioekonomiskt 

utsatta områden och är representanter för en majoritet av befolkningen. I rapporten 
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sammanfattades följande svar från en respondent: "De måste placera sig i våra skor" 

(Hansson 2018). 

Resultaten tyder på att kommunen vinner på att hålla en dialog med boende i 

områden som ska gestaltas. De boende blir mer involverade när de ges kontroll över 

sina liv och området som de residerar. Alltså får de boende får ett ökat förtroende 

för kommunen i samband med delaktighet som därmed ökar trygghetskänslan. Det 

ger också bättre förutsättningar för kommunen att utföra sitt uppdrag för både 

gestaltningen och för den långsiktiga strategin inom staden (Hansson 2018). 

2.6 Den ojämlika otryggheten 
Ivert, Levander och Mellgren (2015) undersöker den lokala trygghetsutvecklingen i 

en svensk stad, Malmö. Studien undersöker två aspekter av trygghet. Den första är 

den situationsbundna otrygghetskänslan som avser belysa individens upplevelse i 

områdets olika delar. Den andra är inte situationsbunden utan avser istället att 

belysa individens oro kring konkreta brott. Författarna menar att det ges därmed en 

bedömning av risken att utsättas för brott i sitt bostadsområde. Studien baserar sina 

teoretiska utgångspunkter på två omfattande undersökningar av trygghet i Malmö 

publicerade 1998 och 2012 och omfattar drygt 8 200 respondenter. 

Resultatet visar att nivån av oro att utsättas för brott och andelen som känner sig 

otrygga när de är ute sent på kvällen i sitt bostadsområde har generellt sett minskat 

mellan åren 1998 och 2012. Samtidigt tyder resultaten på att det finns delområden 

med ökningar av upplevd otrygghet och oro att utsättas för brott. Under den 

undersökta perioden har det även uppmärksammats att skillnader mellan olika 

områden har ökat och lett till polariseringen i staden. Författarna hävdar att 

skillnader på delområdesnivå står i relation till områdets problemnivå och sociala 

sammanhang. Människors trygghetsupplevelse varierar därmed beroende på var de 

bor. Det visar att tryggheten över tid ökar inom bostadsområden generellt samtidigt 

som skillnaderna mellan trygghet på delområdesnivå ökar (Ivert, Levander & 

Mellgren 2015). 

2.7 Medborgardialog för vem? 
Lindh och Soneryd (2018) analyserar hur mål kopplade till medborgardialogen och 

de aktiviteter som initieras för att uppnå dessa kan förstås. Studien syftar också till 

att belysa hur offentliga tjänstemän och andra aktörer förstår och hanterar 

spänningarna mellan konkurrerande rationaliteter. Rapporten grundar sig på 

kvalitativa intervjuer och observationer samt tidigare dokument och forskning. 

Under studiens gång görs även en fallstudie av stadsplanering i Göteborg för att 

undersöka vilka metoder för medborgardialoger som användes under 

gestaltningsprocessen. 

Lindh och Soneryd (2018) hävdar att en medborgardialog motiveras av olika mer 

eller mindre avvikande rationaliteter. Detta leder till oavsiktliga och ibland 

oönskade effekter som resultat av gestaltningen. Exempelvis kan det vara att 

ekonomiska intressen överskuggar motiv och värderingar som ingår i arbetet med 

att föra medborgardialoger på ett långsiktigt och hållbart tillvägagångssätt. 
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Från myndigheternas perspektiv menar författarna att dessa motiveras av två 

följande huvudsakliga rationaliteter inom medborgardialoger: den första är den 

avsiktliga intentionen att stärka invånarna och demokratin, den andra syftar till att 

stärka stadens ekonomiska status (Lindh & Soneryd 2018).  

Lindh och Soneryd (2018) betonar att alla aktörer och framtida studier kring ämnet 

kan dra nytta av två viktiga slutsatser: 

● en medborgardialog ger möjlighet för invånare att delta i processen och är 

även en form av styrning som ska strävas efter 

● att arbeta enbart med medborgardialoger kan till och med motverka en 

aktivt strävande demokrati. 

2.8 Känslan av trygghet genom säkra offentliga utrymmen 
Ratnayake (2017) undersöker och utvecklar på tidigare forskning kring relationen 

mellan rädsla och den fysiska miljön. Författaren hävdar att känslan av att uppleva 

rädsla att utsättas för brott är avgörande för människans beteende i den fysiska 

miljön. Studien bygger på enkätundersökningar och observationer från Bendigo, 

Australien med tre olika metoder för datainsamling. Den första var en 

fältundersökning som syftade till att identifiera områden i stadens affärsdistrikt där 

varierande nivåer av oro att utsättas för brott finns. 

Den andra metoden bestod av en enkätundersökning baserad på de identifierade 

områdena från den första metoden. Respondenter skulle utifrån sex olika områden 

bedöma trygghet utifrån: utsikt ("begränsad" till "öppen"), tillflykt ("ingen" till "för 

mycket") och täthet av människor eller aktiviteter ("låg" till "hög"). Förhållandet i 

miljön för dessa områden som ingick i frågorna var av högre orosnivå (låga 

trygghetsvärden). Resultatet visar att studenter i området undvek dessa utrymmen 

och att utsiktsnivån och möjligheten till flykt är två faktorer som väger in 

(Ratnayake 2017). Ratnayake ville betona och bekräfta att en miljö med låg grad av 

utsikt, tillflykt och täthet av människor bidrar till en känsla av otrygghet.  

Den tredje metoden avser belysa hur förutom varierande utsikt, tillflykt och täthet 

påverkar samt hur varierande väder kan påverka individernas uppfattning av 

säkerheten i området. Personer fick svara på ett frågeformulär genom röstinspelade 

promenader på natten och på utvalda platser. Författaren sammanfattar att rädsla för 

brott är en oro för studenterna i det centrala affärsdistriktet. Varierande mängd av 

täthet av människor, utsikt och möjlighet till tillflykt påverkar elevernas känslor av 

säkerhet på natten (Ratnayake 2017). 

Denna studie förlänger tidigare forskning kring att det finns ett samband mellan 

känslor av trygghet och belysning. Resultatet visar även en direkt koppling mellan 

känslan av trygghet och antalet människor som rör sig i området. Detta kan länkas 

till områdets arkitektoniska karaktär och dess diversitet av funktion. Dessa två 

faktorer ger upphov till mer rörelse i området. Rapporten visar att otrygghet på 

grund av mörker under kvällen/natten kan motverkas genom att exempelvis 

introducera köpcentrum för sena kvällar, ha öppna marknader eller anordna olika 

evenemang (Ratnayake 2017). 
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2.9 Fysisk planering 
Människors fysiska och sociala behov bör stå i centrum när kommunen arbetar med 

fysisk planering (SFS 2010:900). De kulturella och estetiska värdena skall beaktas 

när kommunen tar fram översikts- och detaljplaner för att uppnå social hållbarhet i 

området och främja trivsel i staden. Utan hänsyn till utformning i den fysiska miljön 

kan de boende uppleva bristande samhörighet. Detta påverkar i sin tur den sociala 

och globala hälsan samt bidrar till ökad social exkludering (Barton, Grant & Guise 

2003; D’Acci 2012; Dock, Johansson & Kristersson 2012; Hansson 2018). 

Den socialt hållbara utvecklingen går hand i hand med den fysiska planeringen av 

en stad. Planläggningen och utformningen av bostadsområden ska bidra till en 

hållbar samhällsutveckling med jämlika och sociala levnadsvillkor samt motverka 

segregation och utanförskap. Vikten av detta betonas bland annat i PBL (SFS 

2010:900) där följande tas upp: 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 

byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 

vatten enligt denna lag. 

2.10 Regeringens reformprogram 
Efter att regeringen har uppmärksammat att segregationen ökar i landet togs beslut 

om att belysa vikten av social hållbarhet där medverkande aspekter som fysisk 

planering, stadsutveckling och upprustning av bostadsområden ska ingå. 

Reformprogrammet (Regeringskansliet 2016) utgör ett startskott för ett långsiktigt 

och hållbart arbete som grundar sig på evidens och forskning. Den utgår ifrån ett 

urval av forskningsresultat, myndighetsrapporter och befintlig statistik för att göra 

en övergripande lägesbeskrivning av segregation i Sverige.  

År 2016 utformade regeringen det långsiktiga reformprogrammet för att minska 

segregation. I samband med detta tillsattes en statlig delegation som ska samverka 

med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och invånare. Inledningsvis i 

reformprogrammet skriver regeringskansliet (2016) följande: 

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men 

klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Allt fler kan 

betraktas som ekonomiskt utsatta i Sverige. Vi ser också en ökad segregation 

mellan olika områden i en och samma kommun när det gäller brottslighet och 

upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och 

delaktighet (Regeringskansliet 2016) 

Reformprogrammet har ett mål om minskad segregation för perioden 2017 - 2025. 

Programmet fokuserar på följande 5 politiskt riktade områden: 

1. Bekämpa brottsligheten. 

2. Bekämpa långtidsarbetslösheten. 

3. Lyfta skolorna och elevernas resultat. 
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4. Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet. 

5. Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar. 

År 2017 kompletterade regeringen reformprogrammet med en undersökning 

(Lägesutredning 2017) som förberedande arbete inför inrättandet av Delmos. 

År 2018 vidareutvecklade regeringen reformprogrammet (Kulturdepartementet 

2018) och skriver följande om de fem prioriteringarna från det tidigare 

reformprogrammet: 

De prioriterade områdena hänger nära samman och påverkar varandra. Mot 

denna bakgrund konstateras att det inte finns någon enskild insats som i sig kan 

bryta segregationen, utan att det krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete 

av en bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå. 

Inom regeringens fokusområden (ovan) visar reformprogrammet på tydliga mål, 

delmål och insatsområden. Det övergripande målet är minskad segregation, jämlika 

uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser. Boende är ett av delmålen där 

insatsområdena är följande: 

● Insatser för blandad bebyggelse. 

● Insatser för en bostadsmarknad öppen för alla. 

● Insatser för förtydligade sociala hållbarhetsperspektiv i 

samhällsplaneringen. 

● Insatser för stärkt samhällsservice i områden med socioekonomiska 

utmaningar. 

Regeringens strategier för att bryta boendesegregationen är att bland annat skapa en 

mångfald av bostadstyper i alla områden (Kulturdepartementet 2018). En blandning 

med upplåtelseform (hyres, bostadsrätt), storlek, boendetyp (villa, radhus, höghus) 

och prisnivå på områdesnivå bidrar till att minska segregationen. Regeringens 

reformprogram ska fungera som ett verktyg för dagens samhällsplanering i riktning 

mot ett socialt hållbart samhälle. Vidare nämns det att städer och tätorter behöver 

planeras för ökad blandning och rörelse av människor mellan de olika stadsdelarna. 

Detta kan bland annat öka upplevelsen av trygghet samt minska de fysiska 

barriärerna mellan olika områden. Programmet lyfter även vikten av stadsgator för 

cyklister och gående för att stärka rörligheten mellan olika stadsdelar. 

Kollektivtrafiken ska också planeras på ett sätt som bidrar till rörlighet samt ökar 

områdens attraktion. Fortsättningsvis påpekas vikten av lokaler för bland annat 

kultur, idrott, och handel. Dessa bör planeras på ett sätt som främjar rörligheten 

samt underlättar för boende i olika områden att knyta sociala kontakter 

(Kulturdepartementet 2018). 

2.11 Kommunen och fastighetsbolagens roll i gestaltningen 
En blandning i den fysiska miljön som lyfts fram i reformprogrammet är viktig för 

att social hållbarhet ska råda i städer (Kulturdepartementet 2018). En stor del av det 

som tas upp i reformprogrammet styrs på kommunal nivå och det gäller framför allt 
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placeringen och höjden av hus som ska byggas, offentliga mötesplatser och 

infrastruktur. Enligt PBL (SFS 2010:900) 1 kap 1 § är det kommunen som ansvarar 

och planlägger mark- och vattenanvändning inom kommunens gränser. Det är alltså 

kommunen som avgör vart samt vad fastighetsbolagen får bygga och kan därmed 

styra sin planering mot en socialt hållbar utveckling. I de flesta kommunerna finns 

de bolag som sköter delar av kommunens verksamheter. Dessa bolag är oftast egna 

juridiska personer som arbetar strategiskt utifrån sina egna anspråk. Boverket (2019) 

understryker att de kommunala fastighetsbolagen bestämmer över verksamheten 

medan kommunen som ägare ska med hjälp av olika metoder styra och kontrollera 

den. Kommunen överlämnar en del av sina angelägenheter till deras bolag, 

föreningar eller stiftelser om behovet finns. 

När kommunen både äger och förvaltar mark som utgör allmänna ytor som 

exempelvis parker och gator blir det enklast att styra en kommunal markpolitik som 

är värdefull vad gäller planering och byggande inom kommunen (Boverket 2019). 

Vid försäljning av kommunal mark i ett område är köparen oftast med i 

utformningen av detaljplanen. Utformningen avgör bland annat aspekter kring 

byggnadshöjd, exploateringsgrad och andel grönytor (Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) 2019). Förutom de aspekter som styrs av detaljplanen kan 

kommunen vid försäljningen ställa krav på hur fastighetsbolaget gestaltar i området 

genom att exempelvis begära att mötesplatser ska formas i samband med 

nybebyggelse för att värna om social hållbarhet. Detaljplanen utgår ifrån bindande 

lagbestämmelser från PBL. Kommunen kan ställa krav men lagen omfattas inte av 

krav på gestaltning. Kommunen kan alltså kräva att en mötesplats ska byggas men 

aldrig påverka på en utformning. 

När en exploatör (byggherre eller fastighetsägare) vill bygga på sin mark ingår den i 

avtal med kommunen. Kommunen kan med hjälp av avtalet styra en del villkor 

kring gestaltning. Villkoren får dock inte avvika från bindande lagbestämmelser. 

Lagen är dock otydlig och beskrivs enligt följande (SKL 2018): 

Kommunen måste ha författningsstöd eller stöd i detaljplanens bestämmelser för 

att påföra byggherren betungande avtalsvillkor i fråga om bl.a. avstående av 

mark, kostnadsansvar för utbyggnad av infrastruktur eller krav på anordnande 

av olika skyddsåtgärder i fråga om t.ex. buller och dagvatten. 

Utöver de ovan nämnda frågorna mellan kommunen och en exploatör kan 

exploateringsavtalet även reglera förhållanden som utformning, parkering med mera 

(SKL 2018). SKL (2018) menar att även dessa frågor är otydliga gällande vad som 

får och inte får regleras. 

2.12 Trygghet och säkerhet i socioekonomiskt utsatta områden 
Trygghets- och säkerhetsåtgärder i bostadsområden vidtas av byggherren om den 

äger marken. Kommunen kan inte påföra en byggherre en viss utformning vilket 

innebär att byggherren har fria händer i utformningen av bostadsområden (SKL 

2018). Det vill säga byggherrens sätt att gestalta inte nödvändigtvis behöver vara 

bra ur ett hållbart perspektiv. En effektiv insats av säkerhet i ett område ger 

nödvändigtvis inte en ökad upplevelse av trygghet. Exempelvis kan ett gallerförsett 

område som är av hög säkerhetsgrad fortfarande upplevas som otryggt. I många fall 



 

11 

 

kan dessa åtgärder rentav stärka känslan av otrygghet trots att platsen är säker 

(Urban utveckling u.å.). 

Det finns även tydliga samband mellan belysning utomhus och trygghet. Vanligtvis 

upplever människor en känsla av otrygghet om belysningen är låg och gör det svårt 

att se (Blöbaum & Hunecke 2005; Ratnayake 2017). Det är viktigt att människor i 

området kan läsa av sin omgivning samt att de känner sig iakttagna av andra i deras 

omgivning (Brinn-Feinberg & Allen 2001). Författarna skriver om hur utformning 

kan motverka och förebygga kriminalitet. Rapporten lyfter slutligen upp 

rekommendationer för vad som kan göras för att förebygga brottslighet i ett område 

och därmed ge ökad trygghetskänsla. Följande åtgärder är grundläggande (Brinn-

Feinberg & Allen 2001): 

● Genomskinliga staket och/eller avskiljningar för att ge känslan av öppenhet. 

● Trimma lövverk från buskage som blockerar passager eller vyer. 

● Rikta terrasser och balkonger för att ge fotgängare känslan av att bli sedda. 

● Tillse med bra belysning i entréer.  

En stad ska vara tillgänglig för alla dess invånare och trygghet är något som alla ska 

uppleva oavsett vart de befinner sig i staden (Brinn-Feinberg & Allen 2001; 

Guldåker & Hallin 2013; Hansson 2018). För att uppnå detta är det viktigt att det 

bland annat sker dialoger mellan stadsplanerare och invånare. I Hammarkullen, 

Göteborg upplevde invånarna att en otillräcklig medborgardialog ger ökad känsla av 

otrygghet. De boende beskriver vidare hur detta ger en känsla av hopplöshet och 

avtrubbning. De som bor i de olika stadsdelarna vet oftast bäst vad som får dem att 

känna sig trygga. Detta gör att deras åsikter och erfarenheter blir vägande och bör 

finnas i åtanke när det gestaltas (Hansson 2018). Enligt Guldåker och Hallin (2013) 

kan inte enbart stadsplanering lösa problemen med otrygga miljöer. 

Otrygghet och utsatthet för brott är av högre grad i socioekonomiskt utsatta 

områden. Dessa områden präglas i stor utsträckning av sociala och fysiska 

ordningsstörningar med hög andel personer som är ekonomiskt utsatta och lägre 

social kontrollnivå från exempelvis polis- och andra myndigheter (Lundahl & Vidén 

1992). För att långsiktigt kunna minska upplevelsen av otrygghet i de 

socioekonomiskt utsatta områdena samt minska polariseringen mellan olika 

bostadsområden behöver vissa åtgärder vidtas. Den viktigaste åtgärden är att 

ansvariga beslutsfattare börjar använda sig utav forskning om otrygghet som 

påpekar att problemnivån i ett område och de boendes sociala sammanhållning är 

avgörande för trygghetsupplevelsen (Ivert, Levander & Mellgren 2015). 

2.13 Människan och den fysiska miljön 
För att ett bostadsområde ska vara tryggt, säkert och socialt hållbart krävs det en 

omsorgsfull gestaltning av den fysiska miljön. Författarna betonar att den byggda 

miljön påverkar människan på ett direkt och indirekt sätt. Direkt påverkas hälsan 

och välbefinnandet där kvaliteten på husen och den offentliga miljön är avgörande 

och indirekt genom att den har en påverkan på individernas beteende samt känslan 
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av gemenskap (Barton, Grant & Guise 2003). I detta arbetsområde finns det många 

aspekter att ta hänsyn till som exempelvis kulturhistoriska byggnadsverk, den 

sociala miljön som skapas efter utformning eller den hållbara utvecklingen av större 

urbana områden. För att på lång sikt kunna skapa en god byggd miljö är det viktigt 

att ha den sociala hållbarheten i åtanke i planerings- och gestaltningsskedet (Malmö 

universitet u.å.). 

Den byggda miljön fungerar som stöd för individens aktiviteter och frågeställningar. 

Det är också viktigt att den byggda miljön samt funktionen av den väcker tankar och 

beteenden som är relaterade till den specifika situationen (Brinn-Feinberg & Allen 

2001; Barton, Grant & Guise 2003; Ekholm 2008; D’Acci 2012). Det är följaktligen 

viktigt att miljön och funktionen av den ger upphov till tankar och beteenden knutna 

till den (Ekholm 2008). För att den byggda miljön ska fungera som stöd krävs det att 

det finns en variation av samhällsklasser, bebyggelser, bostäder och lokala 

verksamheter (Barton, Grant & Guise 2003). Orienterbarhet i staden, mänsklig skala 

och tydlig distinktion mellan privat och offentligt är några faktorer som bidrar till 

tillit och sociala kontakter (Brinn-Feinberg & Allen 2001; Dock, Johansson & 

Kristersson 2012). Vidare är det särskilt viktigt med aktiva bottenvåningar i 

byggnaderna för att skapa rörelse och bidra till ökad trygghetskänsla i området 

(Dock, Johansson & Kristersson 2012). Vid gestaltning av den fysiska miljön är det 

även viktigt att kommun och/eller fastighetsbolag håller en dialog med de boende. 

Boende upplever en ökad känsla av trygghet om det finns ett förtroende mellan 

kommun/fastighetsbolag och invånare. Detta leder i sin tur till positiv utveckling i 

området (Hansson 2018). 

2.14 Dialoger 
Regeringens långsiktiga reformprogram (Regeringskansliet 2016) belyser även 

vikten av en öppen dialog mellan civilsamhällets organisationer och myndigheter 

som spelar en central roll i arbetet för minskad segregation (Kulturdepartementet 

2018). Dessa organisationer och myndigheter har oftast en närliggande och 

subjektiv bild av området medan den offentliga sektorn oftast har en objektiv. 

Öppna dialoger mellan kommunen och invånarna är viktig för att ett demokratiskt 

och inkluderande samhälle ska råda (Barton, Grant & Guise 2003; Hansson 2018; 

Lindh & Soneryd 2018).  

Dialoger och ger bättre förutsättningar för regeringen att utföra sina uppdrag och 

mål. Det går dock att konstatera att en medborgardialog kommer leda till ett 

tvetydigt resultat. En medborgardialog ger stöd till regeringen och skapar tillfällen 

för medborgare att göra inverkan på dennes levnadsmiljö. Det är alltså svårt att 

avgöra vem eller vilka som ska göra mest inflytande i den fysiska miljön. När 

professionen respektive medborgarna vet bäst är en viktig fråga för människans tillit 

till regering och viktigt för demokratin i sig (Lindh & Soneryd 2018). 

2.15  Gentrifiering 
Hur kommunen arbetar med gentrifiering är en viktig fråga. I reformprogrammet 

(Regeringskansliet 2016) står det att stat och kommun ska göra satsningar för att 

hantera utmaningar kring gentrifiering av området och i förlängningen en ökad 

segregation. Särskild hänsyn ska tas till socioekonomiskt utsatta områden 
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(Kulturdepartementet 2018). Nationalencyklopedin (2019) beskriver det som 

följande: 

Gentrifiering, social förändringsprocess som består i att individer med hög 

socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av 

individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter. 

Gentrifiering är ett kontroversiellt fenomen och ämne inom politik och 

samhällsplanering. Den förekommer i innerstäder och på landsbygden, i 

bostadsområden och kommersiella distrikt. Det är en process där sammansättningen 

av områdets markanvändare förändras genom att en högre socioekonomisk 

population ersätter en lägre som resultat till områdets nya investeringar i den fysiska 

miljön. Fenomenet uppstår exempelvis när ett område upprustas och följaktligen får 

hyresökningar. Därmed blir det svårare villkor för befintliga invånare och 

verksamheter att residera kvar i området. Författarna påpekar att det förs livliga 

debatter om huruvida gentrifiering leder till bortträngning, segregation och social 

polarisering. Politiker förespråkar gentrifieringsprocesser eftersom de anses leda till 

ökad social blandning och mindre segregerade samt hållbara grannskap med högre 

livskvalitet (Holgersson & Thörn 2014). Holgersson och Thörn (s. 37) argumenterar 

för följande: 

Vi behöver frigöra oss från den rådande normens krav på att framhäva och rikta 

fokus mot gentrifieringens kaos och komplexitet. 

De menar att istället för att se på gentrifieringsprocessen som en positiv inverkan på 

social hållbarhet måste dess problematik åskådliggöras och analyseras.  

2.16  Lyckoparadoxen 
I försök av att höja den sociala hållbarheten har satsningar gjorts av bland annat 

fastighetsbolag för att stödja invånare i socioekonomiskt utsatta områden med arbete 

och utbildning. Resultatet av dessa satsningar kan sammanfattas av ett socialt 

fenomen som kallas för “Lyckoparadoxen” (Lundmark & Nilsson 2018).  

Lyckoparadoxen beskrivs som en del utav problemet i de socialt utsatta områdena. 

Individer i området bygger upp kunskap och ekonomi med hjälp av utbildning och 

yrke men området ger ingen möjlighet till att göra bostadskarriär (byta till större 

och/eller bättre bostad). Därmed flyttar de resursstarka individerna ut från området 

och ersätts av mindre resursstarka och området förblir socioekonomiskt utsatt 

(Lundmark & Nilsson 2018). 

2.17 Ortsanalys 
Ortsanalys är en arbetsmetod som används för hållbar stadsutveckling. I Sverige 

används metoden av många kommuner för att underlätta arbetet när översiktsplaner 

ska förnyas. Metoden är en utveckling att den norska modellen “Stedsanalys” som 

först utvecklades för att få en uppfattning av en ort och dess historia. Ortsanalysen 

syftar till att förstå och beskriva en orts historia, hur den aktuella situationen ser ut 

samt undersöka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter (Boverket 2006). 

En ortsanalys fungerar som planerings- och kunskapsunderlag för utveckling av en 

stadsdel eller en ort. Arbetet sammankopplar det pågående arbetet med lokala 
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arbetsmarknadsregioner. I detta arbete anses stadsdelen eller orten tillsammans med 

omkringliggande miljöer vara en funktionell del. Resultaten av ortsanalysen 

sammanfattas för att sedan kunna ta fram svaga och starka sidor för orten. Därefter 

ges förslag för hur orten kan vidareutvecklas och förbättras (Boverket 2006). 

2.18 Sociotopkartering 
Sociotopkartering är en metod som först tillämpades i Stockholms stad år 2002. 

Metoden bygger på att kartera utemiljöer och grönytor ur ett socialt och kulturellt 

perspektiv där invånardialogen är en nyckelfaktor för att denna metod ska lyckas. 

Sociotopkartering består av expert- och brukarvärdering. Expertvärderingen bygger 

på professionellt arbete som kommunens tjänstepersoner utför utifrån erfarenheter, 

landskapsanalyser och observationer eller mätningar. En brukarvärdering bygger 

istället på resultaten som erhålls från dialogen som kommunen håller med invånare. 

Dialogen med invånare kan ske genom intervjuer, enkäter, workshops med mera 

(Ståhle 2002). 

Hallstahammars kommun beskriver att resultatet blir en karta som ger en bild av 

utemiljöernas sociala värden och kvaliteter. Resultatet blir ett underlag som politiker 

och andra ansvariga i kommunen kan använda sig utav när de hanterar 

grönområden. En grönyta blir sociotop om den har minst ett värde och ju fler värden 

ett område har desto högre är chansen att den står kvar. En sociotopkarta lyfter fram 

prioriteringar när det gäller all hantering av grönytor i kommunen (Hallstahammars 

kommun 2015). 

2.19 Kulturell planering (Cultural Planning) 
Cultural planning är en metod som är framtagen för att understödja 

samhällsplaneringens arbete kring att skapa en helhetssyn över området. Metoden är 

utvecklad för att uppmana beslutsfattare, planerare och lokala myndigheter till att 

utforska potentiella strategier för social hållbarhet. Cultural planning ska 

demonstrera hur kulturella resurser kan stödja och underlätta regeringens uppdrag 

(Butler & Russo u.å.). 

Metoden visar hur kulturella värden kan bevaras genom att integrera kulturfrågor i 

samhällsplaneringen. Det kulturella värdet har betydelse inom många 

samhällsområden: socialt och politiskt, ekonomiskt, miljömässigt och symboliskt. 

Arbetet med Cultural planning är att skapa ett tydligt perspektiv utifrån människans 

värderingar och drömmar om framtiden (Hjorth & Lundberg 2010). De beskriver 

metoden som följande: 

Cultural planning handlar snarare om att hitta “den verkliga” bilden - ”platsens 

DNA”. Det handlar om att våga vara kritisk och inte ens väja för de mörkare 

sidorna av självbilden. 

I Sverige används metoden av några kommuner för att skapa delaktighet och tillit 

bland invånarna. Den används i framtagandet av översiktsplan och/eller detaljplan. 

Metoden kan även användas på lägre nivå och mindre skala då det är en lyssnande 

metod som inkluderar invånarna i processen (Hjorth & Lundberg 2010). 
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 Processen steg för steg 

Processen är varierande beroende på exempelvis geografiska- och ekonomiska 

förutsättningar (Carr & Kelly 2004). Metoden ska alltså inte kopieras rakt av 

eftersom delar av processen kanske inte är lämpliga eller ens möjliga att använda i 

vissa kommuner. Kommande kapitel 2.5.2 - 2.5.10 beskriver nio faser för en 

effektiv cultural planning process (Butler & Russo u.å.; Carr & Kelly 2004; Hjorth 

& Lundberg 2010). 

 Steg 1: Förberedelser och förankring (2 - 3 månader) 

Viktigt för en välarbetad grund i arbetet är att tänka igenom syftet och målet med att 

arbeta med cultural planning. Därefter påbörjas arbetet med en sammanställning av 

tidigare erfarenheter från andra. 

 Steg 2: Kulturell kartering (4 - 6 månader) 

I detta steg skapas en bild av det aktuella området med hjälp av observationer och 

dialoger med medborgare för att ta reda på vad som är karaktäristiskt för 

platsen/området. 

 Steg 3: Analys (2 - 3 månader) 

Efter cultural mapping analyseras datan från steg 2 för att identifiera de 

nyckelfaktorer och prioriteringar som ska ingå i handlingsplanen. 

 Steg 4: Avstämning och konsultation (Ständigt pågående) 

Arbetet med cultural planning har som syfte att integrera kulturfrågorna i 

samhällsplaneringen och därför är det viktigt med en ständigt pågående dialog med 

områdets invånare och dess intressenter. 

 Steg 5: Skriva handlingsplanen (1 - 2 månader) 

Här påbörjas en handlingsplan som ska kompileras med hjälp av den hittills 

insamlade datan. Vad för kulturella värden finns i området? Vilka förslag från steg 4 

ska komma till handling?  

 Steg 6: Remissrunda och konsultation (2 - 3 månader) 

Gör planen publik och uppmana till återkoppling med åsikter om planen. 

 Steg 7: Slutarbete - planen antas (1 - 2 månader) 

Utkastet förbättras och fel i planen från steg 6 åtgärdas. Därefter offentliggörs en 

sammanfattning av handlingsplanen strax innan lanseringen.  

 Steg 8: Lansering 

Lansera handlingsplanen i samarbete med organisationer och individer för att nå ut 

till hela samhället. 

 Steg 9: Implementering och utvärdering (Ständigt pågående) 

Planen observeras ständigt för att säkerställa att dess strategi är på rätt kurs. Viktigt 

med en grundläggande informationsinsamling av planens aktuella läge där årliga 

revideringar kan utföras. 
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2.20 Begrepp och definitioner 
Här följer ett antal begrepp och definitioner som är viktiga under rapportens gång. 

En del av dessa ord kan anses som relationella men i rapporten utgås det ifrån vad 

de nämnda källorna säger. 

 Segregation 

Enligt Delmos (2019b) definieras segregation som det rumsliga åtskiljandet av 

befolkningsgrupper. Delmos skriver följande: “Det kan handla om uppdelning 

utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller 

kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i 

skolor.”. 

 Social hållbarhet 

Ett samhälle som är jämställt är ett samhälle som är socialt hållbart. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) krävs samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska 

erbjuda och att det som erbjuds: 

● tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga 

rättigheterna säkerställs 

● bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och 

inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

och uttryck, ålder och funktionsnedsättning 

● anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. 

 Ekonomisk hållbarhet 

Tolkningen av ekonomisk hållbarhet är ursprungligen baserad på två brett 

generaliserande sätt. Både Lunds universitet (LU) och Kungliga tekniska högskolan 

(KTH) beskriver att den ena tolkningen bygger på att den ekonomiska utvecklingen 

är ett sätt att uppnå ekologisk och social hållbarhet. Den andra tolkningen bygger på 

att ekonomisk hållbarhet ska nås oavsett på bekostnad av ekologiskt och social 

hållbarhet (Lunds universitet 2018; Kungliga Tekniska Högskolan 2018). 

 Områden med socioekonomisk utsatthet 

Socioekonomi handlar om den sociala- och/eller den ekonomiska hållbarheten. 

Definitionen av ett område med socioekonomisk dysfunktionalitet är enligt 

Socioekonomi (2019): “när marknaden och/eller det offentliga systemet misslyckas 

med att använda befintliga resurser till att ge människor på marginalen en vettig 

chans.”. 

 Översiktsplan 

Förändringar i mark- och vattenområden kan i både större och mindre grad påverka 

omgivningen under längre perioder. I PBL (SFS 2010:900) 3 kap 1 - 3 §§ står det 

uttryckt: 
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1§  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 

kommunen. 

2§ Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 

och bevaras. 

3§ Översiktsplanen är inte bindande. 

 Detaljplan 

Regeringens krav på en detaljplan står utfärdat i PBL (SFS 2010:900) 5 kap 5 § och 

lyder följande: 

1. Bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 

vattenområden. 

2. Bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som 

kommunen är huvudman för. 

3. Bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. 

I Linnéuniversitetets kompendium för Husbyggnad med fysisk planering 1By014 

(Linnéuniversitetet 2018) står det beskrivet följande om detaljplaner: “Detaljplanen 

är ett instrument för kommunen för att bland annat förverkliga den lokala 

bebyggelsepolitiken samt för att främja en ekonomisk och rationell 

byggnadsproduktion” 

 Trygghet 

Urban utveckling (u.å.) definierar begreppet som följande:  

Trygghet är en känsla eller upplevelse som påverkar många människor i 

exempelvis ett bostadsområde, ett centrum eller i offentliga miljöer. 

Upplevelsen av att en plats är trygg eller otrygg betyder inte nödvändigtvis att 

platsen är säker eller osäker att vistas på. Vad som upplevs tryggt eller otryggt 

är subjektivt och beror dels på människors egna erfarenheter men också på 

rykten om platsen, dess fysiska utformning och kontakten med omkringliggande 

miljöer. 

 Säkerhet 

Enligt Urban utveckling (u.å.) är definitionen av säkerhet följande: Säkerheten 

bedöms utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder. Säkerhet kan exempelvis mätas 

med brottsstatistik och ökas genom att sätta in inbrottslarm och galler.  

 Kulturella värden 

Boverket (2017) hävdar att kulturvärden kan bedömas ur tre kompletterande 

perspektiv: kulturhistoriskt, estetiskt och socialt. Dessa perspektiv består av 

medverkande rationaliteter som i sig motiverar olika åtgärder för att ta till vara 

kulturvärdena i den kommunala planeringen. 

Värdering ur ett kulturellt perspektiv är enligt Boverket (2017) följande: 
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[...] avser en bedömning av möjligheterna att genom exempelvis bebyggelsen 

och landskapet utvinna och förmedla kunskaper om olika skeenden och 

sammanhang och därigenom även förståelse av människors livsvillkor, i skilda 

tider – inklusive de förhållanden som råder idag. Denna bedömning förutsätter 

kunskaper inom bland annat arkeologi, historia, etnologi och kulturgeografi. 

Värdering ur ett estetiskt perspektiv är enligt Boverket (2017) följande: 

[...] gäller en bedömning av bland annat rumsliga, visuella och akustiska 

egenskaper i den fysiska miljön. Värdering ur ett estetiskt perspektiv bygger på 

kunskaper inom bland annat konstvetenskap och arkitektur.  

Värdering ur ett socialt perspektiv är enligt Boverket (2017) följande: 

[...] innebär att bedöma människors relationer till kulturmiljön – hur olika 

grupper av individer använder, uppfattar och värdesätter exempelvis 

bebyggelsen och landskapet. En sådan bedömning kan ha sin utgångspunkt 

ibland andra ekonomiska, sociologiska eller psykologiska metoder. 
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3 Metod 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod som bygger på semistrukturerade 

intervjuer. Relevanta nyckelpersoner till ämnet har intervjuats för att införskaffa 

jämförbar information till undersökningen. Redan tidigt i studien utformades tre 

frågeformulär anpassade till kommun, fastighetsbolag och sakkunnig. Studien 

kompletterades även med en intervju med sakkunnig inom berört ämne. Avsikten 

med den kvalitativa datan är att producera ett förslag utifrån ett bredare perspektiv. 

Befintlig data ger stöd till studien i form av vetenskapliga tidskrifter, rapporter, 

manualer, marknadsrelaterade tryck och icke-vetenskapliga avhandlingar. 

3.1 Första delen av primärdatan: Kommunen 
Fyra intervjuer med hållbarhets- och planeringsansvariga från Växjös, Malmös och 

Göteborgs kommuner har utförts. För att kunna jämföra resultat har personer med 

samma eller likvärdig position i vardera kommun intervjuats. Detta har också gett 

en god förutsättning till att effektivt sammanställa datan. Frågorna till kommunen 

var gällande arbetet med den sociala hållbarheten och deras arbete med 

fastighetsbolagen. Intervjuer med dessa personer gav en bild över hur kommunerna 

arbetar med gestaltning och social hållbarhet. 

Frågor som ställdes till respondenter från kommunerna är följande: 

● Känner ni till reformprogrammet och hur arbetar ni med det i sådana fall? 

● Görs uppföljning på fastighetsbolaget för att säkerställa uppdragets verkan? 

● Vilka 5 faktorer bör ingå i en social hållbarhetsplan? 

● Vad är viktigt i den fysiska miljön för att uppnå social hållbarhet? 

● Arbetar ni med medborgardialoger och hur? Vad gör ni för att förbättra 

dessa? 

● Hur hanterar ni problematiken kring gentrifiering? 

● Kan ni visa ett område där ni arbetat mycket med den sociala hållbarheten 

och berätta på vilket sätt. Hur går det till när man väljer ett område? 

● Finns det något du känner hade varit relevant för vårt arbete som vi inte har 

frågat dig? 

3.2 Andra delen av primärdatan: Fastighetsbolag 
Tre intervjuer utfördes med ansvariga för social hållbarhet på de kommunala 

fastighetsbolagen. Detta gav möjlighet till djupare förståelse kring hur 

fastighetsbolagen arbetar gentemot kommunernas strategier för social hållbarhet. I 

dessa intervjuer berörde frågorna den sociala hållbarheten vid gestaltning och 

fastighetsbolagets samarbete med kommunen. 
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Fastighetsbolagen är de som genomför detaljplanernas intentioner och intervjuer 

med dessa ansågs vara av stor betydelse för undersökningen. 

Frågor som ställdes till respondenter från fastighetsbolagen är samma frågor som 

ställdes till kommunen med enbart självklara undantag där frågan istället riktar sig 

mot fastighetsbolaget istället för kommunen. Följande fråga ställs till kommunen: 

● Görs uppföljning på fastighetsbolaget för att säkerställa uppdragets verkan? 

Frågan ersätts med följande till fastighetsbolagen: 

● Gör kommunen uppföljning på ert arbete? 

3.3 Tredje delen av primärdatan: Sakkunnig 
En telefonintervju med sakkunnig inom social hållbarhet gav studien en utökad 

grund. Den sakkunniga var Marcel Moritz som är teamleader för den sociala 

hållbarhetsgruppen inom kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge. Marcel har 

varit en huvudperson för framtagandet av handböcker om bland annat delaktighet 

och jämlikhetsanalyser. Frågeformuläret för den sakkunnige hade annorlunda syfte i 

jämförelse med de första delarna av primärdatan. Syftet var att intervjun med den 

sakkunnige skulle ge förståelse kring gentrifiering och lyckoparadoxen. Detta är två 

återkommande begrepp inom social hållbarhet och de anses vara viktiga i rapporten. 

Frågor som ställdes till den sakkunnige är följande: 

● Vad är ditt ansvar som ledare för hållbarhet på kommunen? 

● Kan ni visa ett område där ni arbetat mycket med den sociala hållbarheten 

och berätta på vilket sätt. Hur går det till när man väljer ett område? 

● Hur ser ni att lyckoparadoxen och gentrifieringen går hand i hand för 

områdets bästa? 

● Hur anser ni att kommunen borde arbeta med kollektivtrafiken i 

socioekonomiskt utsatta områden? 

3.4 Urval, validitet och reliabilitet 
Det kommunala planmonopolet gör att intervjuerna med ansvariga personer i 

kommunerna är betydelsefulla för undersökningen. Planmonopolet innebär att en 

kommun avgör när, var och hur detaljplaner skall upprättas samt vad de ska 

innehålla. Kommunen spelar därför en avgörande roll i gestaltningen av områden 

inom dess gränser och är därmed en grundläggande del i urvalet. Fastighetsbolaget 

arbetar antingen enligt egna strategier och mål eller från direktiv som kommer från 

kommunen. Detta innebär att fastighetsbolagets svar är viktiga i urvalet. 

Följaktligen har personer med hållbarhetsbakgrund från kommuner och 

fastighetsbolag intervjuats. Svar från kommuner ställs emot de från 

fastighetsbolagen och har varit både förenliga och oförenliga med varandra. Urvalet 

av respondenter kompletterades även med en intervju med en sakkunnig. 
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Vidare används flera tillförlitliga källor som exempelvis statliga utredningar och 

referentgranskade rapporter vars resultat nådde liknande slutsatser. Detta ger ökad 

relevans till resultatet och skapar förutsättningar för att kunna utvärdera de 

ställningstaganden kring problemen som förekommer i socioekonomiskt utsatta 

områden. Den primärdatan som samlades in i form av intervjuer var relevant för 

området och vägledde till tidigare studier inom det givna problemet. Varje intervju 

avslutades med följande fråga: 

● Finns det något du känner hade varit relevant för vårt arbete som vi inte har 

frågat dig? 

Detta uppmanade respondenten att hänvisa till antingen tidigare studier eller till 

relevanta personer för arbetet. En person i studien intervjuades exempelvis för att 

deras svar ansågs vara relevanta enligt en respondent som intervjuades i ett tidigare 

skede. Hänvisningar till sekundärdata hade därmed också stor relevans för det givna 

problemet och både rapportens primära och sekundära data kan därmed anses ha 

hög nivå av validitet. 

Intervjuer med åtta personer från tre olika kommuner och tre olika fastighetsbolag 

har ingått i urvalet. Svaren från intervjuerna följer mestadels de nuvarande normerna 

inom stadsplanering och gestaltning mot social hållbarhet. Vad professionen idag 

anser vara socialt hållbart är baserat på vad forskning understryker i dagsläget. En 

upprepning av den utförda undersökningen anses under ett relevant tidsspann ge 

samma resultat som talar för en hög reliabilitet.  

3.5 Framtagandet av riktlinjer 
Den primära och sekundära datan har stått till grund för de framtagna riktlinjerna. 

Intervjurespondenternas svar tillsammans med tidigare utförda studier har använts 

för att hitta gemensamma nämnare och kartlägga viktiga delar för riktlinjerna. 

Förslagets inriktning ligger i gestaltningen av den fysiska miljön med fokus på den 

sociala hållbarheten. Riktlinjerna i förslaget har även arbetats fram med stöd utifrån 

den bakomliggande teori som avhandlats i rapporten. Teorin spelade en fundamental 

roll i att fastställa de positiva såväl som de negativa följderna från gestaltningen för 

att även visa vad som kompletterar arbetet med den sociala hållbarheten. 
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4 Genomförande 

Intervjuerna var djupgående där frågorna successivt ledde djupare in i ämnet. Det 

upplevdes i några fall som svårt för respondenterna att svara på vissa frågor och var 

i de flesta fallen var relaterade till varandra. Ibland kunde svar även ingå i fler 

frågor. För att öka träffsäkerheten sammanställdes intervjuformulären efter varje 

möte. Svaren skrevs om för att anpassa dess relevans till frågan och formulären 

skickades därefter tillbaka till respondenten för bekräftelse. 

4.1 Första delen av primärdatan: Kommun 
Personer från Växjös, Malmös och Göteborgs kommuner intervjuades genom 

fysiska samtal. I början av arbetet var det tänkt att enbart intervjua 

hållbarhetsansvariga på kommunen. Under arbetets gång uppmärksammades att de 

hållbarhetsansvariga inte nödvändigtvis arbetade med hållbarhet ur ett socialt 

perspektiv och därför kontaktades stadsbyggnadskontor i varje stad som sedan 

kunde hänvisa till rätt person. Intervjuerna varade mellan 40 och 120 minuter och i 

de flesta fall besvarades alla frågor. De frågor som inte kunde besvaras 

kompletterade respondenterna med en kontakt till relevant person inom kommunen. 

Dessa personer kontaktades därefter för att fullgöra intervjuformuläret via mejl. 

Följande personer arbetar med social hållbarhet och har intervjuats: 

● Hållbarhetschef, Växjö kommun. 

● Översiktsplanerare, Växjö kommun. 

● Planarkitekt, Malmö kommun. 

● Översiktsplanerare, Göteborgs kommun. 

Samtalen med dessa personer syftade till att få svar på frågor om den fysiska miljön 

men också frågor om gentrifiering och hur kommunerna arbetar tillsammans med 

deras fastighetsbolag mot ett socialt hållbart samhälle. 

4.2 Andra delen av primärdatan: Fastighetsbolag 
Intervjuer med ansvariga för social hållbarhet i de kommunala fastighetsbolagen 

från Växjös, Malmös och Göteborgs kommuner genomfördes. Deras 

yrkesbenämningar varierade beroende på stad. Personerna är däremot insatta i 

ämnet social hållbarhet och arbetar med det. Respondenterna som ingick i dessa 

intervjuer är följande: 

● Ansvarig för bostadssociala gruppen, Växjöbostäder, Växjö kommun. 

● Chef för sociala projekt, MKB Fastighets AB, Malmö stad. 

● Arkitekt, MKB Fastighets AB, Malmö stad. 

● Projektchef, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs stad. 
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Personer från både kommunala och privata fastighetsbolag kontaktades i början av 

arbetet för att bestämma tid och plats för intervju. Endast de kommunala bolagen 

ställde upp och därmed studerades inte kommunens arbete gentemot privata 

fastighetsbolag. 

I alla städerna intervjuades personer genom fysiska möten. Frågor i 

intervjuformuläret översenstämde med de som kommunen besvarade med undantag 

från de frågor som behandlade fastighetsbolagets perspektiv. Under intervjun med 

MKB Fastighets AB var två personer närvarande istället för en. En av 

respondenterna besvarade frågor angående sociala förhållanden medan den andra 

besvarade frågor angående den fysiska miljön.  

4.3 Tredje delen av primärdatan: Sakkunnig 
Sakkunnig intervjuades för att stärka rapportens tillförlitlighet. Marcel Moritz hade 

stor relevans till arbetet och ingående kunskap om återkommande fenomen och 

teorier kring ämnet. Respondenten gick med på en telefonintervju där frågor om 

gentrifiering och lyckoparadoxen besvarades och hänvisning gjordes till ytterligare 

en sakkunnig. Sakkunnig som intervjuades är följande: 

● Hållbarhetschef, Huddinge kommun. 

4.4 Litteraturstudier  
I början av arbetet närvarade skribenterna vid ett seminarium som handlade om 

artikelsökning. Då bestämdes relevanta sökord som gav avtryck på den teoretiska 

bakgrunden av undersökningen. Teorin som används i studien består av 

referentgranskade och vetenskapliga artiklar som hämtats från databaserna 

Ulrichsweb, Onesearch och Google Scholar. Utöver det har statliga utredningar och 

manualer hämtats från nätet samt böcker från universitetsbiblioteket. 

4.5 Framtagandet av riktlinjerna 
Resultatet i rapporten bygger på en sammanfattning av intervjuerna samt de 

litteraturstudier som ingick i studien. Analysen har därefter arbetats fram utifrån en 

strukturell disposition för att slutligen kunna bearbeta fram enkla och läsbara 

riktlinjer. I intervjuformuläret ingick bland annat följande fråga: 

● Många kommuner i Sverige upprättar en social hållbarhetsplan. Ange 5 

viktiga faktorer som ni tycker ska ingå i en social hållbarhetsplan för 

gestaltning av ett socioekonomiskt utsatt område? 

Med fem faktorer från varje respondent blev det 40 totalt. Dessa 40 kunde brytas ner 

till totalt fem eftersom många respondenter hade liknande svar. Dessa fem är 

underrubriker i kapitlet analys där de jämförs med tidigare studier och metoder. 

Följande fem faktorer behandlas i analyskapitlet: 

1. Blandad bebyggelse med upplåtelseformer och boendeformer där alla har 

möjlighet till att residera i andra delar av området. 

2. En blandning av funktioner i den fysiska miljön där alla behov uppfylls och 

för att skapa attraktionskraft till området genom service och arbetstillfällen. 
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3. Trygga och säkra miljöer genom en omsorgsfull gestaltning för alla 

målgrupper. 

4. Kollektivtrafik och kopplingar till andra stadsdelar. 

5. Skapa delaktighet och tillit hos invånarna genom medborgardialoger och 

samverkan för kartläggning av stadsdelar. 
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5 Resultat av examensarbetets undersökningar 

5.1 Intervjuer 
Resultaten från intervjuerna i de tre olika städerna har i vissa fall varit lika. 

Generellt var det ett fåtal av alla intervjurespondenter som kände till regeringens 

reformprogram samt de sociala fenomenen gentrifiering och lyckoparadoxen. 

Gemensamt för de som kände till reformprogrammet var att ingen direkt arbetade 

mot det trots att kommunen och/eller fastighetsbolaget kände till det. Varje kommun 

eller fastighetsbolag arbetade utifrån ett eget program med egna mål och 

inriktningar som ligger till stor respektive mindre del i linje med vad som står i 

reformprogrammet. Termen blandad bebyggelse anges som ett insatsområde i 

reformprogrammet och tolkas på olika sätt av respondenterna. En del uppfattade det 

som blandade upplåtelseformer genom hyres- och bostadsrätter medan andra tolkar 

det som en blandning av upplåtelseform, bostadsstorlek, princip (villa, radhus, 

höghus) och pris.  

Gemensamt för alla respondenter var deras ståndpunkt kring den fysiska miljön och 

dess påverkan på den sociala hållbarheten. Verksamheter i bottenvåningar samt 

rekreation i gårdar, parker och mötesplatser visade sig vara en viktig faktor för 

upplevelsen av trygghet och säkerhet enligt de flesta respondenterna. Ett par 

respondenter betonade även vikten av samlingslokaler som kan fungera som 

“inomhus-mötesplatser” under vinterhalvåret. Ordet invånardialog togs upp under 

alla intervjuer. Alla respondenter anser att dialogen med invånare är en viktig faktor 

i ett socialt hållbart samhälle. 

I kapitel 5.2 - 5.4 sammanfattas vad alla respondenter från respektive stad svarade. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna till samtliga personer framgår i Bilaga 1, 2 

och 3. 

5.2 Växjö 

 Kommun 

I detta kapitel sammanfattas svaren från intervjuerna med hållbarhetschefen och 

översiktsplaneraren från Växjö kommun. 

Hållbarhetschefen beskriver att utifrån agenda 2030 (Förenta Nationerna (FN) u.å.) 

har Växjö kommun sammanställt en problemlösningsmetod med kärnprocesser 

inom bolagen och förvaltningarna där de arbetar med gemensamma utmaningar 

(Bilaga 4). Kommunen följer upp det kommunala fastighetsbolaget genom 

detaljplanen och bygglovsprocessen. Detta styrs även genom Växjös budgetplan. 

Växjö kommun arbetar med olika upplåtelseformer som är ett sätt för kommunen att 

arbeta med blandad bebyggelse. Översiktsplaneraren nämner däremot att det inte är 

säkert att det görs på rätt sätt idag (Bilaga 5). Bostadskrisen är det som styr 

bebyggelsestrategin och resulterar i att detta arbetsområde styrs mer av politiker och 

vad de anser är bäst.  
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Översiktsplaneraren nämner att det är viktigt att arbeta med den fysiska miljön och 

att det ska finnas tillräckligt med variation och mötesplatser i alla områden. Vidare 

nämner översiktsplaneraren att det är ett svårt jobb eftersom kommunen endast kan 

styra det som är allmän platsmark. Byggherrar fokuserar oftast på att det som ligger 

i deras fastighetsgräns ska se finast ut och tar mindre hänsyn till boende och 

omkringliggande områden. I den befintliga miljön finns redan problem som 

kommunen behöver arbetar med. Exempelvis finns det en gata nära Dalbo centrum 

där invånare upplever otrygghet på grund av att de boende på bottenvåning alltid har 

persiennerna nerdragna. Översiktsplaneraren menar även att det behövs fler mötes- 

och arbetsplatser i området Araby. Mötesplatser inomhus är också en viktig aspekt 

som bör finnas i åtanke oavsett stadsdel eftersom de befintliga mötesplatserna inte 

går att utnyttja under vintern. Bristen på mötesplatser i Araby får även 

översiktsplaneraren att undra om det är rätt ur ett socialt perspektiv att bygga nytt i 

det mest tätbefolkade området. 

Kommunen i Växjö genomför övergripande dialoger med invånare från stadens alla 

områden. Inom kommunens hållbarhetsavdelning sitter även ansvarig för dessa 

frågor som i skrivande stund arbetar på att leverera praktiska metoder för 

medborgardialoger. Det som ligger i fokus är följande frågeställningar: Hur ska man 

använda workshops? Hur ska man använda enkäter? När vet invånarna bäst? När vet 

professionen bäst? Ska man göra det evidensbaserat? Detta är några frågor som den 

ansvarige arbetar med. Hållbarhetschefen påpekar att kommunen har haft en dialog 

med 1500 invånare från alla Växjös områden där invånarna har fått chansen att 

berätta hur de tycker att Växjö ska utvecklas. Kommunen har även haft dialoger 

med unga i 15-årsåldern i Växjö där de har pratat om hälsa, uppväxt, demokrati, 

framtidsplaner, vad som är viktiga framtidsbilder med mera. Enligt 

hållbarhetschefen är Araby ett av de mest besökta områdena för medborgardialoger.  

Översiktsplaneraren påpekar att Växjö kommun inte arbetar med gentrifiering och 

att det finns goda möjligheter till att göra det. Vidare nämner respondenten att det 

inte är hållbart när invånare i området inte klarar hyresökningarna och tvingas flytta.  

Enligt respondenten ska följande beaktas när en social hållbarhetsplan upprättas: 

● Blandad upplåtelseform och boendeform och variation i miljö. 

● Utnyttja de befintliga ytorna innan det byggs nytt. 

● Tillgänglighet i alla områden. 

● Mötesplatser. 

● Samråd med befintliga invånare. 

 Kommunalt fastighetsbolag 

I detta kapitel sammanfattas svaren från intervjun med ansvarig för bostadssociala 

gruppen från Växjöbostäder AB i Växjö kommun. 

Respondenten känner till reformprogrammet. Växjöbostäder arbetar med blandad 

bebyggelse i form av upplåtelseformer. Respondenten tar upp kvarteret Alabastern i 
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Araby som ett exempel (Bilaga 6). Tre stycken 16-våningshus ska byggas i området 

varav ett ska vara bostadsrätter medan resterande är hyresrätter. Vidare nämns det 

att kommunen följer upp fastighetsbolagets arbete genom en budget och ett 

processorienterat arbetssätt. Fastighetsbolaget följer kommunens verksamhetsplan 

för 2020 - 2021 (Växjö budget) som sedan följs upp av Växjö kommun.  

Växjöbostäder arbetar inte med medborgardialoger då det görs övergripande 

dialoger av kommunen. Fastighetsbolaget kompletterar med en E-

enkät/pappersenkät via AktivBo (en gång per år till hälften av hyresgästerna och 

inte i samband med gestaltning). AktivBo-enkäten är dock inte heller riktad eller 

specialgjord för något specifikt område utan enkäten är generell och ser likadan ut 

för alla hyresgäster och alla områden. Det finns exempelvis inga frågor om 

gestaltning eller fysisk miljö. Utöver det kan hyresgäster lämna in klagomål till 

fastighetsbolaget som sammanfattas i en programvara där alla ärenden hanteras 

individuellt. I detta program syns pågående, slutförda och ej slutförda ärenden. 

Respondenten menar att det är på det sättet som fastighetsbolaget för en dialog med 

hyresgäster.  

En dialog hålls däremot med andra fastighetsbolag i exempelvis området Araby. 

Fastighetsbolagen delar med sig av erfarenheter och kunskap för att tillsammans 

kunna arbeta mot ett tryggare område. Detta görs även genom att fastighetsbolagen 

tillsammans sköter nattvandring och trygghetsvandring i området samt att de träffas 

en gång i veckan för att föra diskussioner angående vad som behöver förbättras i 

området.  

Vad gäller gentrifiering rustar Växjöbostäder upp i området i samband av slitage 

och bygger eventuellt nytt i samband om behov finns. Det sker inte någon 

uppföljning eller granskning av gentrifiering. Respondenten menar att det till slut 

alltid är en önskan från politiker som fastighetsbolaget följer. 

Den fysiska miljön är enligt respondenten viktig för den sociala hållbarheten och 

viktiga faktorer som öppenhet mot allmänheten, vegetation, siktlinjer och 

konstnärliga delar i belysningen bör finnas i åtanke när det gestaltas för att kunna 

uppnå social hållbarhet.  

Enligt respondenten ska följande beaktas när en social hållbarhetsplan upprättas: 

● Trygghet (siktlinjer). 

● Mötesplatser (hur olika målgrupper söker sig till olika platser). 

● Samlingslokaler (gemensamma och bokningsbara grupprum/lokaler för 

exempelvis studerande). 

● Rundad utformning för att skapa säkrare miljöer (inga hörn att gömma sig 

bakom). 

 Områden där det har arbetats med social hållbarhet 

Här följer respondenternas svar till frågan kring deras arbete med den sociala 

hållbarheten. Kapitlet baseras på frågeformulärets fråga: Kan ni visa ett område där 
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ni arbetat mycket med den sociala hållbarheten och berätta på vilket sätt. Hur går 

det till när man väljer ett område? 

Växjö kommun är bra på hållbarhet inom miljö men mindre bra på social hållbarhet 

då politiker fokuserar mer på att lösa bostadsbristen som råder idag. Därför menar 

översiktsplaneraren också att det är svårt att visa ett område där den sociala 

hållbarheten arbetats mycket med. Översiktsplaneraren är även osäker på om det är 

hållbart att låta uppföra tre stycken 16-våningshus i Araby, Växjö som är ett 

socioekonomiskt utsatt område (Bilaga 5). Hon undrar ifall det hade varit bättre att 

uppföra dessa punkthus i en annan stadsdel än Araby. 

Fastighetsbolaget i Växjö påpekar att det inte finns något område där det arbetats 

mycket med social hållbarhet trots att Araby är utpekat av polisen som ett särskilt 

utsatt område (Bilaga 6). De menar att det som sticker ut är att området har mer 

invånare. Vidare nämner respondenten från fastighetsbolaget att problemen kring 

segregation och social dysfunktionalitet grundar sig i att det enbart bor mycket 

människor i området. Detta resulterar i att problemen koncentrerar sig just där. 

5.3 Malmö 

 Kommun 

I detta kapitel sammanfattas svaren från intervjun med planarkitekten från Malmö 

stad. 

Programarkitekten arbetar i den strategiska avdelningen och känner inte till 

reformprogrammet. Enligt programarkitekten görs uppföljning på det kommunala 

fastighetsbolaget genom att fastighetsbolaget följer detaljplanen och sedan lämnar in 

en bygglovsansökan. Därefter kan inte kommunen längre följa upp det som 

fastighetsbolaget gör (Bilaga 7). Det beror på att det inte finns incitament som 

fastslår att fastighetsbolaget måste utföra den tänkta gestaltningen. Kommunen kan 

endast hålla en byggherredialog där det uppmanas till att gestalta på ett sätt som är 

hållbart ur ett socialt perspektiv. Ett tillvägagångssätt genom en sådan dialog är 

dock inte juridiskt bindande. 

Kommunen arbetar med medborgardialoger på olika sätt. Exempelvis hålls 

aktiviteter såsom grillning en dag i veckan i vissa stadsdelar. På plats finns personal 

som har med sig en stor platskarta där medborgare får peka ut vad de tycker är mer 

eller mindre bra. Vid ett annat tillfälle har personal från kommunen stått utanför 

biblioteket och försökt föra en dialog med folk från området. Kommunen är även 

ständigt aktiva på sociala medier och delar med sig av information till sina invånare. 

Kommunen har bland annat valt ut flera personer med variation av ålder, kön, 

bakgrund med mera. Dessa personer har fått sitta tillsammans med arkitekterna i 

kommunen och prata om saker som berör deras områden. En sak som bör finnas i 

åtanke är enligt respondenten att medborgare är trötta på att föra dialoger. Detta 

beror på att kommun och andra myndigheter tidigare påstått att det ska ske 

ändringar utan att något har ändrats. En stor del av medborgare har därför tappat 

hoppet om att något ska ändras. Vidare påpekar respondenten att det är viktigt att 

det finns resurser för insatser och att kommunen gör det som de påstår att de ska 

göra. 
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Programarkitekten nämner att miljonprogrammen är oftast bilfria områden som 

präglas av fattiga nedslag. Dessa områden behöver det arbetas med bland annat 

verksamheter och mötesplatser. Andra viktiga faktorer i den fysiska miljön är enligt 

respondenten blandad bebyggelse, transport, bostadsnära busshållplatser, 

omhändertagande av vegetation, rekreation och infrastruktur.  

Gentrifiering är enligt respondenten mestadels positivt eftersom man får in nytt folk 

av en annan samhällsklass. Respondenten påpekar även att det inte går att styra 

gentrifiering utan det går endast att se till att den går långsamt. 

Enligt respondenten ska följande beaktas när en social hållbarhetsplan upprättas: 

● Fysiska kopplingar.  

● Kollektiv och kopplingar. 

● Tillskott av bostadstyper i mån av invånarnas behov. 

● Delaktighet för kartläggning. 

● Medborgarbudget (en budget där medborgare styr användningen). 

 Kommunalt fastighetsbolag 

I detta kapitel sammanfattas svaren från intervjuerna med chefen för sociala projekt 

och arkitekten från MKB Fastighets AB i Malmö stad. 

Respondenter från fastighetsbolaget känner till reformprogrammet och påpekar att 

fastighetsbolagets arbete ligger i linje med det som står i reformprogrammet (Bilaga 

8). Fastighetsbolaget arbetar med blandad bebyggelse i form av blandade 

upplåtelseformer men också genom blandningar i den fysiska miljön. Exempelvis 

principer och verksamheter. 

Fastighetsbolaget i Malmö arbetar mot direktiv som utfärdas av Malmö stad. Ett av 

direktiven är att de ska ta ett ökat socialt ansvar. I de befintliga områdena är 

fastighetsbolaget ständigt aktivt i de sociala projekten. Bolaget rapporterar in sitt 

sociala arbete till Malmö kommun var tredje månad. Fastighetsbolaget för även en 

dialog med de boende på flera sätt genom att exempelvis ha trapphusmöten och 

bomöten. Utöver det görs trygghetsvandringar där de boende tillsammans med 

områdespersonal och polis går runt området. Syftet är att de boende ska peka ut 

platser där de känner sig otrygga och påverka miljön.  

Enligt respondenterna har Malmö stad inga större problem med gentrifiering. Ett 

problem är däremot höga hyror som uppstår på grund av en gestaltning. 

Fastighetsbolaget sköter detta genom en anpassning av höga hyror där de successivt 

ökar och gör det lättare för låginkomsttagare att flytta in. Respondenterna nämner 

även att det är svårt att bygga på ett sätt som passar den lägre klassen på grund av 

dagens marknad då det är dyrt att bygga nytt. Båda respondenterna är överens om 

att gentrifiering inte kan styras utan marknaden är öppen för alla och därmed 

uppstår det en blandning. 
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Respondenterna anger att den fysiska miljön är viktig att arbeta med. För att det ska 

vara socialt hållbart anser de att det ska vara bra belyst, finnas tydliga och öppna 

mötesplatser samt lokaler för olika ändamål.  

Enligt respondenterna ska följande beaktas när en social hållbarhetsplan upprättas: 

● Mötesplatser.  

● Interaktion där man gör invånare delaktiga. 

● Trygghet och säkerhet genom färg, belysning och tydlighet. 

● Samverkan med skola och polis. 

● Delaktighet. 

 Områden där det har arbetats med social hållbarhet 

Här följer respondenternas svar till frågan kring deras arbete med den sociala 

hållbarheten. Kapitlet baseras på frågeformulärets fråga: Kan ni visa ett område där 

ni arbetat mycket med den sociala hållbarheten och berätta på vilket sätt. Hur går 

det till när man väljer ett område? 

Holma i Malmö är ett område där särskilda initiativ mot social hållbarhet har tagits 

av både av kommun och fastighetsbolag. Det har byggts tre nya punkthus där två av 

dessa är hyresrätter och det tredje är som bostadsrätter. Ett nytt torg är anlagt med 

interaktiva fysiska miljöer har skapats och belysningen är nu bättre (Figur 1). 

Verksamheter såsom fritidsgårdar samt växt- och aktivitetshus har startats upp och 

drivs idag av Malmö stad, fastighetsbolag och invånare. Malmö stad ser positivt på 

gentrifiering eftersom det är nytt folk från en annan samhällsklass som flyttar in. 

Respondenter från Malmö beskriver att området Holma har visat mätbara skillnader 

efter förändringen som har gett upphov till ökad rörelse och mindre kriminalitet i 

området (Bilaga 8). 
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Bokalerna i Rosengård, Malmö är ett exempel på där kommunen och 

fastighetsbolaget har arbetat in den sociala hållbarheten i den fysiska miljön (Figur 

2, Figur 3). Ordet Bokalerna gör anspel på att det har skett en kombination av 

boende och lokaler för verksamheter. Bokalerna funkar som små affärer som har 

byggts intill bottenvåningarna. Gatan där Bokalerna är byggda har tidigare upplevts 

som öde samt att den saknar delmål och därför togs beslutet om att bygga Bokalerna 

på denna plats. Gatan upplevs idag som rörelsefull och trygg i jämförelse med hur 

det var innan Bokalerna byggdes. 

     

 

 

Foto: Felix Gerlach Foto: News Øresund 

Foto: Gugge Zelander 

Figur 1: Foto på en gestaltningsåtgärd på Holma torg, Malmö. En blandning av aktivitets- 

och växthus på bottenvåning, butiker och lägenheter. Publiceras med tillstånd av fotograf. 

Figur 2: Bokalerna i Rosengård, Malmö. 

Publiceras med tillstånd av fotograf. 

Figur 3: Bokalerna i Rosengård, Malmö. 

Publiceras med tillstånd av fotograf. 
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I ett annat utsatt område som heter Lindängen har kommunen och fastighetsbolaget 

arbetat med medborgardialoger genom att hålla i en grillning en dag i veckan. Där 

passar personal på att föra en dialog med boende för att kunna visa upp eventuella 

projekt i området men även för att besvara frågor från boende samt arbetar på att 

förbättra relationen mellan kommun och medborgare. Detta har resulterat i ett bättre 

samarbete mellan boende och kommun samt att kommunen upplever att området 

sakta med säkert blir tryggare. 

5.4 Göteborg 

 Kommun 

I detta kapitel sammanfattas svaren från intervjun med översiktsplanerare från 

Göteborgs stad. 

Respondenten känner inte till reformprogrammet (Bilaga 9). I Göteborg arbetar de 

utifrån ett program som kallas för Jämlikt Göteborg. Målområden för projektet är 

bland annat hållbara och jämlika livsmiljöer men också delaktighet hos invånare. Ett 

Jämlikt Göteborg innebär också att alla områden arbetas med samtidigt och att inget 

område särbehandlas. I projektet Jämlikt Göteborg ingår blandad bebyggelse som 

berör upplåtelseformer för bostäder, blandning av bostäder, verksamheter och 

arbetsplatser. Uppföljningen av fastighetsbolag ingår i programmet. Respondenten 

menar att olika förvaltningar följer upp varandra under arbetets gång och tillägger 

att samarbetet mellan de olika förvaltningarna inom kommunen är svårt att få till. 

Alla har varsin budget som de måste följa och detta gör det svår att kunna styra 

tillsammans mot ett och samma mål. I många fall kan budgeten för den ena 

förvaltningen sätta stopp för något som en annan förvaltning vill göra. 

I Göteborg försöker staden föra lika mycket dialog med alla stadsdelar men vissa 

områden är större och kräver fler insatser för att säkerställa att ingen blir 

exkluderad. Dialogerna ser olika ut i olika projekt och stadsdelar. På 

stadsbyggnadskontoret där respondenten arbetar sker dialogen mer övergripligt med 

de olika stadsdelarna. Respondenten tillägger att det har uppmärksammats att 

invånare börjar bli trötta på att ha dialoger med kommuner och andra myndigheter. 

Detta arbetar stad och fastighetsbolag på att förbättra.  

Stadsbyggnadskontoret arbetar med olika fokusområden inom stadsbyggnad som 

anses vara viktiga. Det finns inga områden som väljs specifikt utan arbetet utgår 

från Jämlikt Göteborg. Vidare påpekar respondenten även att den fysiska 

planeringen inte kan lösa allt och att samarbete med flera andra parter inom 

kommun och civilsamhälle är av stor betydelse.  

Respondenten nämner att den inte har någon kännedom om att Göteborgs stad 

arbetar med gentrifiering. Däremot byggs det både billiga och dyra lägenheter i ett 

område som heter Frihamnen. Samtidigt uppmärksammas det att gentrifiering med 

verksamheter är något som det bör arbetas mer med samt att det är viktigt för 

blandningen.  

Den fysiska miljön anses vara viktig för den sociala hållbarheten. Enligt 

respondenten är det viktigt att folk känner sig välkomna i de offentliga ytorna. 
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Staden har exempelvis satsat på en mötesplats där det görs rökt fisk. Där kan folk 

äta och umgås tillsammans. 

Enligt respondenten ska följande beaktas när en social hållbarhetsplan upprättas: 

● Mötesplatser. 

● Lekplatser och tillgång till närmiljö. 

● Kommunikation (bil, kollektivtrafik, cykel- och gångvägar, bra utbud). 

● En blandning (alla behov i områden ska fyllas men också att andra ska 

kunna ta sig dit). 

● Styra efter behovet och skapa attraktionskraft till området. 

 Kommunalt fastighetsbolag 

I detta kapitel sammanfattas svaren från intervjun med projektchefen från 

Förvaltnings AB Framtiden i Göteborgs stad. 

Respondenten nämner att den känner till reformprogrammet men det är ingenting 

som de fastighetsbolaget har sökt pengar från eller varit inblandade i (Bilaga 10). De 

förhåller sig istället till alla styrdokument såsom översikts- och detaljplaner samt 

andra policies och riktlinjer som upprättas av Göteborgs Stad. Fastighetsbolaget är 

även inblandade i Jämlikt Göteborg och förhåller sig till det. Vidare beskriver 

respondenten att deras arbete följs upp av stadsbyggnadskontoret genom den 

fullmäktiges budget mål.  

När fastighetsbolaget påbörjar ett projekt tas en kommunikationsplan fram för att 

avgöra vilken kunskap som behövs från invånarna. Fastighetsbolaget involverar 

även invånare genom att ha projektmöten på plats i området. Selma Lagerlöfs torg 

(Selma stad) är ett exempel på där fastighetsbolaget har haft dialog med invånare. 

Fastighetsbolaget startade upp en projektlokal där alla projektmöten hölls på plats. 

Foton på projektet placerades ut på golvet och färdiga modeller fanns. Lokalen var 

öppen för de boende fyra eftermiddagar i veckan där de fick chansen att se allt från 

detaljplan till hur tanken är att det ska se ut. Personal fanns även på plats för att 

kunna besvara invånarnas frågor. Marknadsföring skedde på sociala medier som 

Instagram och Facebook för att öka invånarnas kännedom till det. I detta projekt har 

invånare fått vara med och påverka utformningen av den fysiska miljön. En önskan 

var exempelvis på att den fysiska miljön ska ha mer kvalitéer till grönytorna och det 

tog Förvaltnings AB framtiden hänsyn till i deras gestaltning. 

Den fysiska miljön är viktig för trygghetskänslan i området menar projektchefen på 

fastighetsbolaget. Det är viktigt att verksamheter placeras för att skapa naturliga 

flöden i området. Riktning på entréer och utformningen överlag på bottenvåningen 

bör prioriteras. Det ska vara belyst och enkelt att läsa av miljön. 

På temat gentrifiering nämner respondenten att det är viktigt att rusta upp och 

renovera de befintliga bostäderna på ett sätt att folk har råd att bo kvar. Ett krav från 

fastighetsbolagets styrelse är att hyresgästen ska kunna välja mellan mini-, medel- 

och maxnivå på upprustningen. Därmed kan de boende avgöra vad som bäst passar 
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deras ekonomiska situation. Vidare förklarar projektchefen att det är svårt att 

anpassa hyrorna till lägre kostnader eftersom nyproduktion är dyrt. 

Enligt respondenten från Förvaltnings AB Framtiden ska följande beaktas när en 

social hållbarhetsplan upprättas: 

● Delaktighet, kunskap från de boende är viktigt. 

● Trygghet, hur ska det arbetas med mötesplatser, stråk och flöden? 

● Barn och ungas möjligheter att växa upp i trygga miljöer. 

● Bostadskarriär (blandad bebyggelse i alla former men också en blandning 

av fastighetsägare). 

● Skapa arbetstillfällen. 

 Områden där det har arbetats med social hållbarhet 

Här följer respondenternas svar till frågan kring deras arbete med den sociala 

hållbarheten. Kapitlet baseras på frågeformulärets fråga: Kan ni visa ett område där 

ni arbetat mycket med den sociala hållbarheten och berätta på vilket sätt. Hur går 

det till när man väljer ett område? 

Gårdsten, Göteborg är ett exempel på där Göteborgs stad har arbetat med social 

hållbarhet i den fysiska miljön. En långsiktig strategi som började år 1995 där 

Göteborgs stad vidtagit flera åtgärder i den fysiska miljön. Den stora insatsen i 

Gårdsten resulterade i att området inte längre var med i polisens lista med särskilt 

utsatta områden och att människor i området visat ökad trivselkänsla. Det sju vita 

höghusen är gestaltade i samband med miljonprogrammet. Det monotona och 

storskaliga bygget sänker områdets karaktär och dess helhetsintryck. En av 

insatserna var därför att var att höja dess arkitektoniska värde genom en trappartad 

fasad som möjliggör terrasser (Figur 4). Därefter kompletterades området med 

småhus för att skapa blandning av bebyggelse (Figur 5). 

 

   

  

Foto: Krister Engström Foto: Jan Söderström  

Figur 4: Omvandlade höghus i Gårdsten, 

Göteborg. Publiceras med tillstånd av fotograf. 

Figur 5: Illustration med blandad bebyggelse 

av småhus i Gårdsten, Göteborg. Publiceras 

med tillstånd av fotograf. 
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Selma Lagerlöfs torg (Selma stad) i Backa, Göteborg är ett exempel på där 

fastighetsbolaget har haft en djupgående och involverande dialog där invånare varit 

med att utveckla den fysiska miljön. Fastighetsbolaget bygger 1 700 nya bostäder 

med olika upplåtelseformer samt idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för 

kultur, torg och Selma Lagerlöfs parkstråk. Parkstråket syftar till att attrahera 

människor med olika intressen från stadens alla delar till att vistas där (Figur 6). I 

båda områdena uppmärksammas positiva drag såsom ökad trygghet, rörelse och 

blandning av människor tack vare kommunens och fastighetsbolagets insatser. 

 

 

 

Ett annat exempel är Hammarkullen i Göteborg. Det är ett område med mycket 

bebyggelse, lite blandning och brist på besöksmål. Det finns alltså inget utbud av 

verksamheter, handel och service. Detta försöker Göteborgs stad att komplettera 

genom att försöka få fram goda och trivsamma boendemiljöer. Ett exempel på en 

åtgärd är fixoteket som är en insats av flera aktörer i Göteborgs stad. Fixoteket är en 

verkstad där invånare kan låna verktyg för olika ändamål, få hjälp med att 

exempelvis använda symaskiner och återvinna elektronik, batterier eller grovt avfall 

(Figur 7). På fixoteket erbjuds även invånarna mötesplats för studier och idéutbyten 

(Figur 8).  

Illustration: ÅWL Arkitekter 

Figur 6: Illustration på en gestaltningsåtgärd i Selma Lagerlöfs parkstråk i Backa, Göteborg. 

Publiceras med tillstånd av illustratör. 
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5.5 Sakkunnig 
Den sakkunnige hållbarhetschefen Marcel Moritz från Huddinge kommun berättar 

att de arbetar med att alla stadsdelar ska ses över samtidigt. Detta kallar kommunen 

för Jämlik styrning. Det innebär att kommunen inte arbetar med något särskilt 

område. När kommunen uppmärksammat att det finns skillnader i service, standard 

och levnadsvillkor görs analyser för att kunna vidta åtgärder. Jämlikhet och 

folkhälsa i hela kommunen är det som ligger i fokus.  

När det byggs nytt är det av särskilt intresse att den sociala hållbarheten genomsyrar 

gestaltningen. Vid gestaltning av ett socioekonomiskt utsatt område är det förutsatt 

att det måste byggas på ett sådans sätt att inte tvinga bort de befintliga invånarna. 

Socioekonomiskt utsatta områden är områden som har hög koncentration av 

människor som är resurssvaga. Marcel understryker att det därför är viktigt att 

hantera problematiken kring gentrifiering för att de boende ska kunna bo kvar i ett 

område där det byggs nytt/rustas upp. Att resurssvaga individer tvingas flytta bidrar 

inte till den sociala hållbarheten som istället resulterar i att resurssvaga människor 

tvingas flytta till andra stadsdelar av låg socioekonomisk nivå där de har råd att bo. 

De boende ska alltid ges möjlighet till att kunna bo kvar oavsett livssituation. 

Viktigt för att gentrifieringen ska motverkas är att det ska finnas blandad 

bebyggelse som omfattas av fyra variabler i form av: 

● upplåtelseform 

● storlek på bostaden 

● pris 

● princip. 

Detta hindrar därmed lyckoparadoxen från att få full effekt eftersom möjligheterna 

för att göra bostadskarriär ökar. Det uppmanar även till en blandning av alla 

samhällsklasser och kan det bli hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. Blandningen av 

samhällsklasser kan underlättas om kollektivtrafiken är bra. En funktionsblandning 

Foto: Christer Owe Foto: Christer Owe 

Figur 7: Verkstadshörna med verktyg och hjälp 

för sortering av avfall i fixoteket. Publiceras 

med tillstånd av fotograf. 

Figur 8: Mötesplats i fixoteket för idéutbyte, 

studier och möten. Publiceras med tillstånd av 

fotograf. 
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av kollektivtrafik gör att det blir nära till kommunal och kommersiell service som i 

sin tur kan underlätta för de boende att knyta sociala kontakter. Marcel påpekar 

dock att det skiljer sig från område till område. Det finns exempelvis områden idag 

som är socioekonomiskt utsatta trots att de har bra förbindelser med andra 

stadsdelar. Samtidigt finns områden i exempelvis Södertälje där det har 

uppmärksammats att bristande kollektivtrafik är en bidragande faktor till 

segregation. 

5.6 Litteraturstudier 
Säkerhet och trygghet i ett område med socioekonomiska svårigheter är viktigt att 

arbeta med. Många studier pekar dock på att trygghetsfrågan är subjektiv och svår 

att mäta. En invånare i ett utsatt område kan alltså i många fall uppleva trygghet där. 

Däremot kan den byggda miljön oavsett område ge förutsättningar till kriminella 

beteenden hos individer och därmed bidra till osäkra och otrygga miljöer. Studier 

visar också på att en stad måste vara tillgänglig för alla dess invånare för att 

trygghet ska genomsyra den.  

Både kulturella och estetiska värden ska beaktas för att nå social hållbarhet. Detta 

kan kommunen styra över i översiktsplaneringen och vid detaljplaneskedet. En 

otillräcklig omsorg i utformning kan leda till personlig ohälsa och minskad 

grannskapskänsla. Beslutsfattare måste därför använda forskning om otrygghet som 

visar på att områdets fysiska miljö är en avgörande faktor för områdets sociala 

sammanhållning. 

Den byggda miljön påverkar människan och ska fungera som stöd för den. Ett 

arbete med den sociala hållbarheten måste ske på lång sikt för att skapa en god miljö 

som tillgodoser behovet av mötesplatser, upplevd trygghet och en involverande 

gestaltningsprocess där invånare varit med och påverkat. Dialoger med invånare är 

därför av stor betydelse när gestaltning mot ett hållbart samhälle ska realiseras. Det 

är också viktigt att dialogen är ständigt pågående för att säkerställa den utförda 

gestaltningens verkningskraft och samtidigt ge stöd för ett långsiktigt och hållbart 

arbete. 
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6 Analys av resultat 

Enligt regeringens reformprogram (Regeringskansliet 2016) ska en långsiktig och 

sektorsövergripande insats göras tillsammans med aktörer på såväl nationell som 

internationell och lokal nivå. Under intervjuerna uppmärksammandes att kommun 

och fastighetsbolag inte för någon direkt dialog med varandra. För att leda staden 

mot en långsiktig och hållbar utvecklingslinje är det förutom ett sektorsövergripande 

arbete även viktigt med en öppen kommunikation mellan de olika aktörerna 

(Kulturdepartementet 2018). Under flera intervjuer underströk respondenter att 

kommunerna vill kunna styra gestaltningen mer mot social hållbarhet men det finns 

inget stöd. SKL (2018) konstaterar att det saknas författningsstöd eller stöd från 

PBL (SFS 2010:900) för kommun att styra en byggherre till att utföra en specifik 

gestaltningsåtgärd. 

Den tredje frågan i frågeformuläret syftade till att samla in fem enligt respondenten 

viktiga faktorer som bör ingå i en social hållbarhetsplan (Bilaga 1, Bilaga 2). Svar 

på den frågan sammanfattas enligt följande: 

1. Blandad bebyggelse med upplåtelseformer och boendeformer där alla har 

möjlighet till att byta boendetyp vid behov. 

2. En blandning av funktioner i den fysiska miljön där alla behov uppfylls och 

för att skapa attraktionskraft till området genom service och arbetstillfällen. 

3. Trygga och säkra miljöer genom en omsorgsfull gestaltning för alla 

målgrupper. 

4. Kollektivtrafik och kopplingar till andra stadsdelar. 

5. Skapa delaktighet och tillit hos invånarna genom medborgardialoger och 

samverkan för kartläggning av stadsdelar. 

Underrubrikerna 6.1 - 6.5 struktureras utefter resultatet från dessa fem faktorer och 

bygger därefter på resterande delar av intervjuerna. Detta jämförs därefter med 

litteraturstudier.  

6.1 Blandad bebyggelse med möjligheter för alla 
Enligt kulturdepartementet (2018) är blandad bebyggelse en viktig beståndsdel för 

den sociala hållbarheten i ett utsatt område. Kulturdepartementet definierar termen 

blandad bebyggelse som blandning av upplåtelseform, storlek, princip och pris. 

Barton, Grant och Guise (2003) hävdar att en blandning av samhällsklasser, 

bebyggelser, bostäder och lokala verksamheter är en avgörande faktor för den 

sociala hållbarheten. Ekholm (2008) och Dock, Johansson och Kristersson (2012) 

beskriver liknande att en funktionsblandning kan ge en positiv inverkan på social 

inkludering, ekonomi, miljö och hälsa. På kommunal nivå verkar begreppet vara 

diffust och tolkas därför på olika sätt. Resultatet från intervjuerna tyder på att vissa 

tolkar blandad bebyggelse som blandning av upplåtelseformer. Forskning talar för 
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inte bara blandning av upplåtelseform utan även varierande storlek på bostaden, pris 

och princip.  

Marcel Moritz1 understryker att enbart blandade upplåtelseformer inte ger lika stora 

möjligheter för boende i utsatta områden till att göra bostadskarriär. Lundmark och 

Nilsson (2018) beskriver möjligheten för bostadskarriär som en viktig punkt för den 

sociala hållbarheten i socioekonomiskt utsatta områden. Moritz1 menar att ett 

bredare sortiment med variation av upplåtelseform, storlek, pris och princip minskar 

lyckoparadoxens verkningskraft. Detta beror på att resursstarka individer från 

socioekonomiskt utsatta områden nu har bättre möjligheter till att göra 

bostadskarriär i området. Det ska planeras för individer av alla åldrar och alla 

samhällsklasser (Barton, Grant & Guise 2003). Kulturdepartementet (2018) drar 

liknande slutsats. 

Samtidigt som problematiken kring lyckoparadoxen uppstår sker även gentrifiering 

i ett område när det gestaltas. Marcel Moritz1 lyfter fram problematiken kring 

gentrifiering: “Vi pratar social hållbarhet, och att rusta upp och tvinga bort de 

fattiga till andra delar av staden är inte en lösning till segregation.” (Bilaga 11). 

Det är viktigt att hantera problematiken kring gentrifiering för att de boende skall 

kunna bo kvar i ett område där det rustas upp/byggs nytt. Moritz1 menar att det är av 

stor vikt för den sociala hållbarheten att blandad bebyggelse, utöver upplåtelseform, 

även inkluderar storlek på bostaden, pris och princip. Detta uppmanar till en 

blandning av samhällsklasser och kan det bli hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. 

Variation i området ger ett ökad socialt tillstånd och bekvämlighet för människorna 

(Barton, Grant & Guise 2003). Människans välmående och egna självsyn hänger 

ihop med det sociala sammanhanget (D’Acci 2012). 

6.2 En blandning i den fysiska miljön där alla behov uppfylls 
En viktig del för områdets sociala skick är att den byggda miljön kompletterar 

människan genom att stödja den i det vardagliga livet (Barton, Grant & Guise 2003; 

D’Acci 2012). Detta stärks vidare av folkhälsomyndighetens förklaring på vad ett 

välfärdssystem ska innehålla. Det ska tillgodose grundläggande behov, bidra till 

inkluderande av alla människor och utformas utifrån behov (Folkhälsomyndigheten 

2018). Området ska utrustas med en variation av verksamheter och funktioner för 

samhället. Respondenterna bekräftar detta och nämner att det är viktigt att 

människor känner sig välkomna i det offentliga rummet. Den byggda miljön samt 

funktionen av den ska därmed syfta till att väcka tankar och beteenden som är 

relaterade till den specifika situationen i en miljö för alla (Brinn-Feinberg & Allen 

2001; Barton, Grant & Guise 2003; Ekholm 2008; D’Acci 2012). 

Den fysiska miljön ska anpassas efter behov av de boende men också att locka 

invånare från andra stadsdelar. Verksamheter i området möjliggör arbetstillfällen för 

människor utanför området och skapar en blandning av människor. Ratnayake 

(2017) instämmer och menar att det arkitektoniska uttrycket i området också väger 

in. Hammarkullen i Göteborg är ett exempel på ett område där det har arbetats 

mycket med att tillfredsställa de boendes behov och göra platsen mer attraktiv för 

                                                      

1 Marcel Moritz, Hållbarhetschef på Huddinge kommun, telefonsamtal den 6 maj 2019. 
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resterande stadsdelar. Området Holma i Malmö är också ett exempel där växt- och 

aktivitetshus byggts till invånarna för att sysselsätta människor i området. 

Rosengård i Malmö är ytterligare ett exempel där kommunen och fastighetsbolaget 

realiserat ett projekt där bostäder och verksamheter kombineras för att stärka det 

offentliga livet och skapa rörelse i området. 

En funktionsblandning i området kan ge positiv inverkan för social inkludering, 

ekonomi, miljö och hälsa (Ekholm 2008; Dock, Johansson & Kristersson 2012). 

Alla respondenter ser på den fysiska miljön och dess inkluderande som viktig för 

människans välmående. Kvaliteten av vegetation, mötesplatser, gata och områdets 

orienterbarhet anses bära stor vikt inför planering av ett socialt hållbart område. 

D’Acci (2012) understryker samtidigt att dessa underliggande faktorer är avgörande 

för livskvaliteten. Det är därför av stor angelägenhet att skapa attraktiva 

mötesplatser med enhetliga signum som erbjuder varierande utbud och tillåter 

möjlighet för individer med olika förutsättningar att växa (Ekholm 2008; Dock, 

Johansson & Kristersson 2012). 

En förutsättning för en fungerande funktion av den fysiska miljön är att variation av 

samhällsklasser, bebyggelser, bostäder och lokala verksamheter råder i området 

(Barton, Grant & Guise 2003). Det är viktigt också att områdets alla verksamheter 

och funktioner är tillgängliga för alla transportmedel. För fotgängare anses 400 

meter vara det maximala avståndet från bostaden till skola och/eller butiker (Barton, 

Grant & Guise 2003). 

6.3 Trygga och säkra miljöer 
Detta är en viktig punkt då den har påverkan på människan både direkt och indirekt 

(Barton, Grant & Guise 2003). Ivert, Levander och Mellgren (2015) argumenterar 

för att beslutsfattare måste luta sig mot forskning för att öka tryggheten i områden 

med högst nivå av otrygghet. Problemnivån och invånarnas sociala sammanhållning 

är centrala för trygghetsupplevelsen. Författarna menar på att otryggheten är 

generellt högre i områden med socioekonomiska svårigheter. 

Hansson (2018) visar på hur vissa lokala åtgärder mot trygghet kan underlätta 

kommunens arbete i området. Studien klargör hur känslan av ödslighet från den 

centrala staden finner sin grund i bristande service och aktivitet, försämrande 

underhåll av utemiljön och låg kvalitet på skola och säkerhet för barnen. 

Ett flertal intervjurespondenter i denna studie påpekade vikten av aktiva 

bottenvåningar. I Dalbo centrum, Växjö har invånare nerdragna persienner på 

bottenvåningar som skapar en känsla av otrygghet för fotgängare. Enligt 

översiktsplanerare från Växjö kommun saknas alltså kontakten mellan inne och ute 

vilket innebär att invånare som rör sig i området tappar känslan av att synas. Brinn-

Feinberg och Allen (2001) argumenterar för att trygghetskänslan minskar i relation 

till att kontakten mellan inne och ute försvinner. Författaren beskriver därefter att 

det är bland annat det storskaliga bygget som bryter denna kontakt. I en annan 

intervju med projektchef från Göteborg uppger respondenten att detta kan lösas 

genom att höja sockelvåningen och/eller ha verksamheter i bottenvåningar. Andra 

såg också verksamheter på bottenvåning som en lösning till ökad rörelse och 

uppmanande till att knyta sociala kontakter. Barton, Grant och Guise (2003) och 



 

44 

 

D’acci (2012) menar att en variation av verksamheter attraherar människor till 

området. Samtidigt menar Ratnayake (2017) att mängden rörelse av människor i 

området står i relation till den uppfattade trygghetskänslan. Respondenterna 

uppmärksammade även problematiken kring att dessa verksamheter kan stå tomma 

eftersom de är svåruthyrda. Detta kan på lång sikt ge en ökad känsla av ödslighet 

och otrygghet. Ratnayake (2017) understryker även att ovårdade områden kan 

framstå som hotfulla och otrygga miljöer. 

I samband med aktiva bottenvåningar är det viktigt att skapa mötesplatser i dess 

närhet. Dock, Johansson och Kristersson (2012) menar att bland annat aktiva 

bottenvåning och orienterbarhet bidrar till ökad trygghet och främjar tillit. Det 

framgick under intervjuerna att bottenvåningar ska vara belysta och ha tydliga 

entréer. Intervjurespondenterna påpekar dessutom att öppenhet ska finnas mot 

allmänheten och siktlinjer ska förekomma. Mötesplatser och ett genomgripande 

arbete med vegetation och belysning kan enligt respondenterna bidra till en ökad 

trivselfaktor. Detta korrelerar med studier som beskriver trygghetens inverkan på 

trivsel i allmänna ytor och mötesplatser (Brinn-Feinberg & Allen 2001; D’Acci 

2012). Vidare beskriver Blöbaum och Huneckes (2005) forskning på att människor 

vanligtvis upplever en känsla av otrygghet om belysningen är låg eller gör det svårt 

att se. I deras rapport undersöks sambandet mellan belysning, möjligheten att dölja 

sig och risken att utsättas för brott. Belysningen är av störst angeläget i en öppen 

miljö medan förmågan att dölja sig är angelägen i en sluten och instängd miljö 

(Blöbaum & Hunecke 2005; Ratnayake 2017).  

Enligt respondenterna är det bra med en miljö rik på vegetation och rekreation men 

dessa objekt möjliggör ytor att gömma sig på. I en miljö där förövare har enkelt att 

gömma sig upplever människor i allmänhet som en otrygg och osäker plats 

(Blöbaum & Hunecke 2005; Ratnayake 2017). I Malmö och Göteborg betonade 

respondenter från kommun och fastighetsbolag vikten av orienterbarheten i den 

fysiska miljön. Den ska vara välkomnande och lätt att förstå sig på för att de boende 

ska trivas men även för att locka dit folk från andra delar av staden. I en intervju 

med projektchefen Kristina Hulterström2 från Göteborg nämner hon följande: 

När man kommer till ett område för första gången och kliver av bussen, att man 

då förstår genom den fysiska gestaltningen hur och vad det är som gäller: vart 

ska jag gå? hur ska jag gå? vart får jag gå? vad är privat och var är inte privat?. 

[sic!] Detta är viktiga aspekter för trygghetskänslan. 

Enligt Dock, Johansson och Kristersson (2012) är orienterbarheten en central punkt 

för upplevelsen av trygghet. Orienterbarheten är beroende av ett samspel mellan 

belysningen, öppenheten och siktlinjerna i området. Brinn-Feinberg och Allen 

(2001) beskriver att förutom att bryta kontakten mellan inne och ute ger det 

storskaliga bygget också en ökad orienterbarhet för områdets sammanhang. 

Invånare kan enkelt läsa av de större och monotona uttrycket i miljön. 

                                                      

2 Kristina Hulterström, Projektchef på Förvaltnings AB Framtiden, intervju den 10 maj 

2019. 
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6.4 Kollektivtrafik och kopplingar till andra stadsdelar 
Vikten av kollektivtrafik och kopplingar till andra stadsdelar betonades i flera 

intervjuer. Moritz1 hävdar att en funktionsblandning av kollektivtrafik underlättar 

åtkomsten till kommunal och kommersiell service. Detta underlättar även för de 

boende att knyta sociala kontakter (Bilaga 11). Han betonar även att det skiljer sig 

från område till område och det har uppmärksammats att en bristande kollektivtrafik 

är en bidragande faktor till segregationen i Södertälje. Det nämns också att det även 

finns områden med bra förbindelser som är socioekonomiskt utsatta.  

Enligt Dock, Johansson och Kristersson (2012) ska ett genomtänkt samt väl utbyggt 

trafiknät för kollektivtrafik sammanlänka staden. Flera respondenter beskriver att 

kollektivtrafiken inte bara ska nyttjas av de boende för att ta sig till och från andra 

platser utan den ska även användas av invånare från andra stadsdelar som besöker 

området. I en intervju med programarkitekten i Malmö kommun konstaterade 

respondenten (Bilaga 7) att det är viktigt att arbeta med bostadsnära busshållplatser. 

Det ska alltså inte vara svårt att förflytta sig mellan olika punkter. Exempelvis är 

500 meter mellan bostad och hållplats för långt. Detta styrks även i rapporten 

Shaping Neighbourhoods, avståndet mellan bostad och busshållplats ska inte vara 

med än 400 meter (Barton, Grant & Guise 2003). 

Ett väl utbyggt trafiknät har i sin tur en viss påverkan på olika områden i en stad. 

D’acci (2012) beskriver att ett kollektivtrafiknät som förbättrar anslutningar mellan 

områden och stadskärnan höjer dessutom standarden på dessa områden. 

6.5 Skapa delaktighet och tillit hos invånarna 
Resultatet tyder på att dialogen mellan kommun och invånare enbart sker på ett 

generellt sätt som är riktat mot hela staden. Djupare dialoger mellan kommun och 

invånare där invånarna får vara med och bestämma sker endast undantagsvis. Enligt 

PBL (SFS 2010:900) är det kommunen som avgör hur mark och vatten ska hanteras. 

Fastighetsbolagen kan alltså inte börja gestalta innan en detaljplan har vunnit laga 

kraft i kommunen. Av den anledningen är det viktigt för kommunen att ha djupare 

dialoger med invånare inför upprättande av översikts- och detaljplaner. Enligt 

Hansson (2018) kan en bristfällig dialog mellan stadsplanerare och invånare 

resultera i en ökad känsla av otrygghet samt skapa brist på tillit hos invånare. Lindh 

och Soneryd (2018) betonar att en medborgardialog är en vital del för 

samhällsplaneringen i arbetet för ett demokratiskt samhälle och i arbetet för att 

skapa trivsamma miljöer. 

Vidare visar resultatet att fastighetsbolagen i Malmö och Göteborg arbetar mer med 

dialoger på områdesnivå. Exempelvis i Göteborg hyrde fastighetsbolaget en 

projektlokal där de visade upp kartor och färdiga modeller på hur det är tänkt att det 

ska se ut. Invånarna fick ge synpunkter och vara med och påverka vissa delar av 

områdets utformning. I Malmö håller fastighetsbolaget exempelvis trapphusmöten, 

bomöten och trygghetsvandringar för att få in nödvändiga synpunkter från de 

boende. Involverandet av de boende i gestaltningen är en nyckelfaktor för ett 

välfungerande samhälle (Barton, Grant & Guise 2003; Lindh & Soneryd 2018). De 

boende åsikter och erfarenheter är viktiga för upplevelsen av trygghet (Hansson 

2018).  
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Växjö och Malmö kommun använder sig av två metoder för kartläggning av 

områden, sociotopkartering och ortsanalysmetoden. Gemensamt för metoderna är att 

dialogen är en central punkt i arbetet och det krävs därför ett välutvecklat program 

för medborgardialoger. En välarbetad dialogprocess som bearbetats på lång sikt 

visar invånare i området att fastighetsägaren eller kommunen har engagemang och 

tar initiativ för att hjälpa området att växa (Hansson 2018). 

Cultural planning är däremot en metod som fokuserar på att framhäva platsens 

kulturella identitet ytterligare. D’Acci (2012) beskriver att en ökning av ett områdes 

kulturella värden är bra för områdets helhetsbild. Det står nämnt i tidigare kapitel av 

rapporten att metoden skapar ett tydligt perspektiv där människans värderingar och 

drömmar om framtiden tas till vara (Hjorth & Lundberg 2010). Den stärker 

områdets rykte och visar på en gestaltning som grundar sig i subjektiv förståelse 

kring problemen i området (Butler & Russo u.å.; Carr & Kelly 2004; Hjort & 

Lundberg 2010). Den stärker demokratin genom att inkludera invånare (Butler & 

Russo u.å.). Cultural planning kom på tal under några intervjuer men ingen 

respondent arbetar med metoden. 
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7 Förslag 

Utifrån intervjuer och litteraturstudier har riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna ska 

fungera som ett verktyg för gestaltningsprocessen med fokus på den sociala 

hållbarheten. Förslaget delas in i fyra områden som förkortas till OMBO (Figur 9). 

Studien anses till stor del bekräfta innebörden av att arbeta med den sociala 

hållbarheten och målet är att riktlinjerna ska appliceras på områden med 

socioekonomisk utsatthet. I författarnas tappning kan dock dessa riktlinjer även 

appliceras på områden där det inte förekommer problematik med socioekonomin. 

 

 

Figur 9: Illustration som anspelar på att föreslagna riktlinjer är viktiga för hälsan. 

Riktlinjerna byggs på fyra följande nivåer med mer djupgående insatser: 

1. Områdesbeskrivning och identitet: Här ska områdets identitet lyftas och 

studeras för att få kännedom av området och dess invånare. 

2. Medborgardialog: Dialoger med invånare från området och 

omkringliggande områden. 

3. Byggnad: Byggnadens utseende och funktionsstruktur (blandad 

bebyggelse, bottenvåningar, verksamheter). 

4. Offentlig miljö: Mötesplatser, rekreation, delmål, belysning, siktlinjer, 

trygghet och säkerhet. 

 

7.1 Områdesbeskrivning och identitet 
❏ Göra en analys av platsen utifrån historiska, kulturella och 

identitetsskapande värden. 

❏ Hitta tidigare medborgardialoger från området och/eller tidigare analyser. 

Vad är bra och/eller mindre bra gällande den fysiska miljön? Om inga 

undersökningar finns, hänvisning till 7.2. 

❏ Undersök vad andra invånare i omkringliggande områden tycker om det 

området som det är tänkt att gestaltas i. Vad har invånare i omkringliggande 

områden för bild av området? 
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7.2 Medborgardialoger 
❏ Nå ut till en stor andel av invånarna och ställ frågor gällande områdets miljö 

och vad som kan komplettera den. 

❏ Sammanfatta den hittills insamlade datan och ta fram ett gestaltningsförslag 

som tar i hänsyn till invånarnas åsikter.  

❏ Visa förslaget på plats tillsammans med berörda parter och ge invånarna 

möjlighet till att göra inverkan på den fysiska miljön. 

7.3 Byggnaden 
❏ Fastställa bebyggelseform som avser upplåtelseform, storlek, pris och 

princip ur ett socialt hållbart perspektiv. 

❏ Arbeta med olika prisklasser vid upprustning genom att tillse invånare olika 

valmöjligheter på utrustningsnivån. 

❏ Höj sockelvåning och skapa kontakt mellan inne och ute för att öka 

trygghetskänslan för både boende och förbipasserande. 

❏ Skapa möjlighet för verksamheter i bottenvåning för att öka rörelsen och 

känslan av trygghet i området. 

❏ Skapa tydliga entréer med belysning som underlättar navigering och 

orientering i området. 

7.4 Offentlig miljö 
❏ Förse området med verksamheter och skapa attraktionskraft genom service 

och arbetstillfällen. 

❏ Skapa miljöer som värnar om tillhörigheten genom rekreation och en 

omsorgsfull gestaltning för alla målgrupper. 

❏ Möjliggör siktlinjer samt öppna och avläsbara vegetationsrika miljöer För 

att motverka känslan av otrygghet. 

❏ Underlätta för boende i området att knyta sociala kontakter genom 

förbindelser och kopplingar med andra stadsdelar. 
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8 Diskussion  

8.1 Diskussion om studien 
Den här rapporten tar sin utgångspunkt i frågor kring den sociala hållbarheten i 

socioekonomiskt utsatta områden. Särskilt undersöks följande områden: gestaltning, 

boende, fysisk miljö, trygghet och säkerhet, hälsa, inflytande och delaktighet. 

Riktlinjer och avhandlingar från myndighets- och organisationsrapporter och 

vetenskapligt publicerade forskningsartiklar kompletterar och stödjer varandra. 

8.2 Teori- och metoddiskussion 
Urvalet av vetenskapliga studier visade att det område som är mest forskat på är 

trygghet och hälsa kring den fysiska miljön samt vikten av att hantera gentrifiering 

och blandad bebyggelse i ett socialt hållbart samhälle. Inom dessa områden baseras 

undersökningarna övervägande på longitudinella registerstudier och/eller 

enkätundersökningar som visade verklighetsbaserade samband. Under denna studie 

fanns dock ingen tid för enkätundersökningar med boende. Detta hade varit bra att 

komplettera med för att få en mer subjektiv bild av problemet. Det bör dock noteras 

att studier i urvalet där deltagande individer var från flera decennier sedan har 

kompletterats med studier från nutid. Sammanvägt omfattas undersökningarna av 

mer än 10’000 respondenter varav dessa är barn, ungdomar och vuxna.  

Den primära datan bestod framförallt av intervjuer från olika personer och med 

olika yrkesposter. Dessa individer arbetar synnerligen med social hållbarhet men på 

olika nivåer. Detta presenterade en god möjlighet för studien att behandla åsikter 

från olika nivåer av gestaltningsprocessen. I ett mer idealt sammanhang hade det 

föredragits att intervjuerna varit mer konsekventa. Alltså om intervjuer omfattats av 

enbart översiktsplanerare och hållbarhetsansvariga från respektive kommun. Med en 

sådan metod hade resultatet varit mer jämförbart och gällande. Liknande går att 

påstå om intervjuerna med fastighetsbolagen. I denna undersökning uteslöts detta på 

grund av kursens tidsram. Det är tidskrävande att få tag på personer med samma 

titel från de olika kommunerna och fastighetsbolagen. 

8.3 Resultatdiskussion 
Den större delen av resultatet från intervjuerna stämmer överens med det som 

forskningen understryker. Gestaltning, boende, fysisk miljö, trygghet och säkerhet, 

hälsa, inflytande och delaktighet är avgörande faktorer för den sociala hållbarheten, 

och inte minst för den sociala hållbarheten i socioekonomiskt utsatta områden. 

Riktlinjerna kan appliceras på områden med socioekonomisk utsatthet men i 

författarnas tappning kan dock dessa riktlinjer även appliceras på områden där det 

inte förekommer problematik med socioekonomin. Detta beror på att den sociala 

hållbarheten är en viktig faktor för ett välfungerande samhälle oavsett område. 

Det är viktigt att även påpeka att intervjuerna visade att inre drivkrafter finns hos 

både kommun och fastighetsbolag. Samtliga respondenter är utbildade och utan 

undantag kunniga inom sina områden av expertis men ändå kan politik och ekonomi 

hindra pågående arbeten som kan gynna den sociala hållbarheten. Exempelvis kan 
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politiker prioritera att det är av större angelägenhet för kommunen och 

fastighetsbolaget att arbeta mot att försörja en bostadsbrist. I slutet av denna studie 

diskuterades det djupgående kring att inkludera politikernas åsikter och synpunkter 

om social hållbarhet vid gestaltning. Därutöver är det också viktigt att informera 

politiker om det långsiktiga arbetet för att uppmuntra de till att se bortom den 

fyraåriga mandatperioden. 

8.4 Diskussion om studiens förslag 
Under intervjuerna framkom det vilka faktorer som är avgörande för social 

hållbarhet och i vilka områden det har skett insatser. Därefter undersöktes om dessa 

insatser har gett önskad effekt. Respondenternas åsikter korrelerar i stort sett till all 

påvisad forskning till ämnet. Nyckelpersoner och sakkunnig påpekade att 

kollektivtrafiken var viktig för områdets invånare. I riktlinjerna ingår skapandet av 

kopplingar mellan områden och vikten av detta framgick även under intervjuerna. 

Det finns forskning som behandlar just kollektivtrafiken och/eller kopplingar till 

andra stadsdelar men dessa ingår inte i studiens teori. Det är också viktigt att påpeka 

att dessa riktlinjer är generella för utformning och är inte avsedda för någon specifik 

gestaltningsåtgärd. 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
För fortsatta studier är det viktigt att fånga medborgarnas tankar kring gestaltningen. 

Intervjuer med boende i området där det har gjorts insatser för den sociala 

hållbarheten är av stor relevans för att se vad som gett mer respektive mindre 

önskad effekt. Alla viktiga parametrar måste vägas över med professionen och 

invånarna samtidigt för att ge tydligt uttryck till viktiga åtgärder. En del av den 

bakomliggande forskningen för detta arbete studerar kollektivtrafiken och dess 

påverkan på invånarnas sociala kapacitet. En annan del av forskningen pratar om 

brottsförebyggande miljöer som avgörande för trygghetsfaktorn. Vidare finns det 

forskning som understryker hur specifika åtgärder kring utformningen av miljön har 

påverkan på människan. Författarna kan konstatera att ett fortsatt arbete kring ämnet 

bör omfattas av ämnen som berör kollektivtrafik, kriminalitet och arkitektur.  

Under flera intervjuer nämndes det att politiker i slutändan alltid avgör vad som ska 

göras. Besluten behöver nödvändigtvis inte vara bra för den sociala hållbarheten 

utan snarare för att det ska se bra ut för dem politikerna under deras mandatperiod. 

Att få in politikernas perspektiv hade gett studien en mer definierad bild. Dels kring 

hur arbetet mot social hållbarhet ska prioriteras och hur det successivt arbetas 

igenom den offentliga sektorns hierarki. 
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9 Slutsatser 

Social hållbarhet är ett brett och komplicerat ämne där en mångfald av aspekter är 

avgörande för att det ska uppnås. Resultatet av denna studie tyder på att ett samspel 

av ett flertal faktorer som väger in krävs för att social hållbarhet ska råda i ett 

socioekonomiskt utsatt område. Ett samarbete mellan alla inblandade aktörer är 

viktigt och är enligt de flesta respondenterna avgörande för att underlätta arbetet. 

Gestaltningsåtgärder ska locka invånare utifrån området men samtidigt skapa 

förutsättningar för områdets befintliga invånare. Enbart gestaltningen i den fysiska 

miljön kan inte lösa alla problem i socioekonomiskt utsatta områden men det är ett 

verktyg som kan användas för att lösa en del av problemen. Avslutningsvis kan 

följande konkluderas: 

● Det är viktigt att invånare får vara med och påverka. 

● Kommun, fastighetsbolag och andra inblandade aktörer bör upprätta 

hållbarhetsplaner och ständigt följa upp varandras arbete. 

● En attraktiv fysisk miljö med mötesplatser ska bidra till rörelse och 

underlätta för boende att knyta sociala kontakter. 

● En blandning av upplåtelseform, storlek, pris och princip är viktig. 

● Verksamheter ökar möjligheterna för jobb samt bidrar till ökad upplevelse 

av trygghet och tillhörighet. 

● Siktlinjer och öppenhet bör väga in i gestaltningen av området för att öka 

upplevelsen av trygghet. 

● Kollektivtrafik gör det nära till kommunal och kommersiell service samt 

underlättar för de boende att knyta sociala kontakter. 
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