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arbetet inneburit till en minnesvärd och bra avslutning på mina tre års studier på
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Sammanfattning
Detta arbete behandlar hur synen på vad social hållbarhet är och vad det uttrycks
innefatta, men även hur begreppet används i praktiken. Detta görs med utgångspunkt
i en teoretisk diskussion om vad hållbarhetsbegreppet är, vilket sammanhang
begreppet myntats i och hur detta präglar dess användning och kraft. Liknande
redogörelse görs därefter angående begreppet social hållbarhet.
För att få svar på vad begreppet social hållbarhet betyder och innebär i en
planeringskontext studeras därefter rådande forskning som länkar samman den
fysiska planeringen med social hållbarhet. Detta material ligger sedan till grund
för utredningen av och jämförelse med hur begreppet används i en praktisk
planeringskontext. Denna praktiska planeringskontext utgörs av kommunala och
kommunalt initierade dokument från Malmö stad, som utgjort del av fallstudien i
arbetet. Fallstudien har även utgjorts av fältarbete för att insamla relevant data för
det geogra iska område som undersökts, nämligen ett område kring lokaliseringen
av den planerade Rosengårds station i Malmö.
Dessa två delar av arbetet, den teoretiska forskningen och den praktiska fallstudien,
sammanstrålar sedan för att utmynna i slutsatser och planeringsstrategier för
att genom fysisk planering främja en socialt hållbar utveckling. Dessa strategier
exempli ieras avslutningsvis inom fallstudieområdet i Malmö. Denna tillämpning av
strategier grundar sig därmed på de möjligheter och utmaningar som identi ierats
genom fallstudien och syftar till att ge förslag på hur den fysiska miljöns utformning
skulle kunna gynna en socialt hållbar utveckling inom området och Malmö stad i stort.

Kimberly Disley
Karlskrona, 2015-05-22
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01. Inledning

6 - Planering som möjlighet
g
för social hållbarhet?

Bakgrund
Att ha ett hållbart fokus inom den fysiska planeringen har länge eftersträvats. Men vad detta
innebär i praktiken är många gånger otydligt. I takt med förändringar och oroligheter i Sverige
och i omvärlden och en föreställning om att skillnader mellan människor ökar har de sociala
aspekterna av hållbarhet fått en allt större roll – såväl generellt som inom fysisk planering
(Colantonia, 2008: 21; Tunström et al, 2015: 9, 41).
Malmö stad är en plats där frågor kopplade till social hållbarhet arbetats med mycket och
länge bland annat genom kommunövergripande insatser. Staden eftersträvar att arbeta med
social hållbarhet på en bred front, inom många kommunala instanser och sektioner, projekt
och genom politiska ställningstaganden (Malmö stad, 2014a: 5, 66; Kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö, 2013a: 3, 10). En av dessa var att 2010 tillsätta en särskild organisation,
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, som hade uppdraget att undersöka och verka
för social hållbarhet i Malmö. I kommissionens slutrapport, Malmös väg mot en hållbar
framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa (2013), lyftes problem i staden som påverkade social
aspekter negativt och vilka kommunala instanser och sektioner som bar ansvaret för att hitta
lösningar på dessa problem. Ett identi ierat sådant problem berör fysiska barriärers negativa
konsekvenser för social hållbarhet där ett mål för stadsbyggnadsförvaltningen i Malmö stad
är att omvandla dessa till sammanlänkande områden. Ytterligare ett problem berör bristen på
lättillgängliga mötesplatser i staden (Malmökommissionen, 2013a: 138). Det är kring problem
som dessa som mitt arbete kommer att kretsa.
Ett område där dessa problem är högst aktuella är inom projektområdet Next stop Rosengård/
Amiralsstaden. Next stop Rosengård
d är en del i det mer omfattande projektet Amiralstaden
och i planeringen av att förse Malmö med en spårbunden ringlinje – Malmöringen (Malmö
stad, 2014a: 66, 13; Malmö stad, 2010: 6). Inom projektområdet, som innefattar stadsdelarna
Rosengård, Östra Sorgenfri, Emilstorp, Annelund och So ielunds industriområde, korsas
två stora barriärer - Kontinentalbanan och Amiralsgatan. Dessa barriärer delar i sin tur in
omkringliggande stadsdelar i tydligt de inierade, från varandra separerade, områden som
tydligt skiljer sig från varandra. Lokaliseringen av en järnvägsstation i anslutning till korsningen
mellan järnvägen och Amiralsgatan ses därför som en möjlighet att initiera en sammanlänkning
av omkringliggande områden, överbrygga barriärer och skapa en mer sammanhållen del av
staden som möjliggör för en ökad social hållbarhet (Malmö stad, 2010: 4).

Problemformulering
I många städer, däribland Malmö stad, upplevs det att stadens fysiska strukturer påverkar
människors levnadsförhållanden och möjligheter. Byggda strukturer delar upp staden och
dess invånare och försvårar för möten mellan människor, vilket tros vara bidragande orsaker
till sociala skillnader och segregation (Tunström et al, 2015: 3; Nilsson & Hägred, 2013:
126). När problematik rörande sociala frågor och social hållbarhet belysts allt mer, har det
inom den fysiska planeringen börjat undersökas hur fysiska förändringar i stadsmiljön på
ett positivt sätt kan påverka och gynna social hållbarhet. Inom ramarna för denna diskussion
om social hållbarhet åskådliggörs behovet av att möjliggöra för möten mellan människor och
en överbryggning av barriärer för att sammanlänka staden och minska sociala skillnader
(Boverket, 2010: 9-10, 23, 52; Tunström et al, 2015: 41). Men vad säger forskningen och hur
fungerar det i praktiken?
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Figur 4 - Malmö stads avgränsning för projektområdena Next stop
Rosengård och Amiralsstaden
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Figur 5 - Fallstudieområdets avgränsning
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Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur fysisk planering kan verka för social hållbarhet
och vilka problem och aspekter som då behöver bejakas, utifrån den övergripande
problemformuleringen och nedan angivna frågeställningar. Vidare är syftet att genom
utförandet av en fallstudie för ett givet område i Malmö komma fram till ett resultat som i
kombination med forskningsöversikten ska utmynna i tillämpbara planeringsstrategier som
strävar att leda till och förenkla för social hållbarhet i staden. Dessa strategier har därmed som
mål att belysa hur fysisk planering kan främja social hållbarhet i praktiken genom förankring
i teori och forskning. Strategierna ska också exempli ieras och tillämpas inom fallstudiens
projektområde för att påvisa vad som, med hjälp av fysiska förändringar, kan göras för att
gynna en mer socialt hållbar utveckling i området och Malmö stad som helhet.

Frågeställningar
-

Vilken roll anses, i rådande planeringsforskning, den fysiska planeringen spela i arbetet
för social hållbarhet?

-

Hur tar sig sociala hållbarhetsaspekter uttryck i den fysiska planeringen och
utformningen av stadens fysiska miljö?

-

Vilka åtgärder i den fysiska miljön förespråkas och används för att inom fysisk planering
främja social hållbarhet?

-

Hur kan sådana åtgärder tillämpas inom det aktuella fallstudieområdet?

Avgränsning
Då begreppet social hållbarhett är brett, där ett otaligt antal infallsvinklar och ämnen skulle
kunna inrymmas, har en tematisk avgränsning varit nödvändig. Vid val av skrivet material
att använda i arbetet har därför texter rörande främst hur den fysiska miljön sägs inverka på
möjligheterna att uppnå ett mer social hållbart samhälle valts ut. Även material som behandlar
begreppet social hållbarhett i ett vidare perspektiv har använts i arbetet. Det hade varit relevant
att behandla ämnen som globalisering, urbanisering, gentri iering, arbetsmarknad och
sysselsättning, hälsa, nyliberalism, privatisering och politiska processer etcetera för att bredda
och underbygga detta arbete ytterligare. Detta hade dock inte varit rimligt inom de ramar
som detta kandidatarbete innebär. Aspekter som till större grad är kopplat till individnivå och
boende har valts att inte heller behandlas i någon större mån i detta arbete. Istället har det
som inns utanför bostäderna, det allmänna, prioriterats då det är på dessa ytor som individen
möter samhället och andra människor.
Inom forskningen som kopplas till den fysiska planeringens inverkan på social hållbarhet
rör sig dessa texter ofta kring speci ika ämnen eller konsekvenser. Några som är vanligt
förekommande är bland annat trygghet, hälsa och segregation. Då segregation i någon mån
är enklare att koppla till fysiska strukturer kommer detta ämne behandlas till viss del, medan
trygghet och hälsa är mer invecklade aspekter som inte lika lätt kan kopplas till stadens
fysiska form. Dessa aspekten hade krävt en bredare ansats grundad på exempelvis etnologi
och socialantropologi, och därmed skulle ansatsen kopplad till just fysisk planering till viss del
förloras. Inte heller hade alla dessa spridda sidospår som går att koppla till social hållbarhet
kunnat behandlas inom ramarna för detta arbete.
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Den geogra iska avgränsning som tillämpats i arbetet baseras på Malmö stads avgränsning i dess
d och Amiralsstaden, då dessa projektområden
presentation av projekten Next stop Rosengård
legat till grund för formuleringen av den genomförda fallstudien. Den geogra iska avgränsningen
redovisas i detalj under det kapitel som utgör fallstudien, men de stadsdelar som delvis berörs
är Norra och Södra Rosengård, Annelund och So ielunds industriområde, Östra Sorgenfri samt
Emilstorp.

*MOZMXX[LMÅVQ\QWVMZ
Appropriation: när ett rum tas i anspråk och omformas med syftet att uppfylla en grupps
behov. Appropriation behöver inte röra ett fysisk rum, utan kan vara exempelvis en trappa
eller ett monument som permanent eller tillfälligt, avsiktligt eller oavsiktligt, approprieras
av någon eller lera personer. Skillnaden mellan ockupation och appropriation kan då sägas
vara dess syfte och att platsen vid en appropriation omformas och görs till ”sin egen” och inte
enbart tas i besittning tillfälligt (Lefebvre 1991: 165).
ntriϐirin: en social förändringsprocess som innebär att socio-ekonomiskt starkare
grupper lyttar till stadsdelar med lägre status och medför att områdena rustas upp fysiskt.
Till följd av denna process ökar områdets status, utbudet förändras och prisnivåerna höjs
vilket kan leda till att socio-ekonomiskt svagare grupper och etniska minoriteter trängs ut
(Nationalencyklopedin, 2015c).
oairin: en förändringsprocess som ingår i kapitalismens senaste fas och innebär att
samhällen världen över ekonomiskt, politiskt och kulturellt blir mer likriktade och länder
utvecklar ett ömsesidigt beroende av varandra (Nationalencyklopedin, 2015d).
Nyliberalism: ekonomiskt och politisk ideologi som förespråkar minimalt statligt ingripande i
det offentliga och ekonomiska livet där istället individens och marknadens frihet förespråkas
(Nationalencyklopedin, 2015f).
ntit r: del av den bebyggda miljön som är tillgänglig för allmänheten. Offentliga
rum utgörs av exempelvis gator och torg och ordet används främst i urbana miljöer
(Nationalencyklopedin, 2015g).
Stråk: stråk kan både innebära fysiska förbindelser i staden så väl som strömningar som
uppstår där människors rörelser och för lyttningar koncentreras. I städer kan stråk sägas vara
tydliga förtätningar av människor i för lyttning som då skapar ett löde (Wikström & Olsson,
2012: 24).
ranirin: kan ha delvis skiftande betydelse beroende på om begreppet de inieras
utifrån exempelvis sociologiska eller antropologiska utgångspunkter. I detta arbete syftas
till en av de sociologiskt de inierade innebörderna som innebär en ökande stadsbefolkning
(Nationalencyklopedin, 2015i).
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02.Metod &
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Arbetet kan sägas vara indelat i två delar, en teoretisk del med rådande forskning inom aktuellt
tema och en kombinerad teoretisk och praktisk som utgörs av en fallstudie. Dessa båda delar av
arbetet har därefter vävts samman och analyserats för att komma fram till konkreta slutsatser
och förslag för hur fallstudieområdet på ett strategiskt och konceptuellt plan skulle kunna
förbättras utifrån rådande principer för social hållbarhet. Samtliga metoder är av kvalitativ
karaktär.
Inledningsvis beskrivs i detta kapitel den forskningsdesign som använts vid genomförandet
av detta arbete, nämligen en fallstudie. Fallstudien har med andra ord varit en strategi för
genomförandet, för att uppnå arbetets syfte och för att i förlängningen besvara arbetets
frågeställning. Därefter presenteras metoder som använts i arbetet.

Forskningsdesign: Fallstudie
Vid genomförandet av en fallstudie är syftet att på ett mer djupgående plan undersöka
förekomsten av en särskild företeelse, process, förhållande eller liknande och redogöra för
de undersökta aspekterna utifrån ett eller lera särskilda fall. Forskningsdesignen är lämpad
för undersökningar i mindre skala då fokus kan läggas på ett eller ett fåtal hänseenden
inom ett begränsat projekt eller för en särskild händelse (Denscombe, 2009: 59-60;
Nationalencyklopedin, 2015b). En fallstudie har som syfte att undersöka ett fenomens
förekomst i en konkret social kontext och används ofta när forskare vill skapa en förståelse
för komplexa händelser eller processer i sociala sammanhang (Yin, 2007: 17-18, 84). I detta
arbete har därför en fallstudie genomförts för att i praktiken, samt den verkliga fysiska miljön,
undersöka hur fenomen och förekomster lyfts som relevanta för social hållbarhet.

Varför fallstudie?
Anledningen till att fallstudien som forskningsdesign valts för detta arbete är dess lexibilitet
att kombinera lera metoder för undersökning och viljan att gräva djupare inom det valda
temat i ett verkligt exempel (Denscombe, 2009: 62). Fallstudie som strategi är också lexibel
i sig själv på så sätt att de moment forskaren väljer att genomföra är valfria. Exempelvis så
har inte intervjuer, som vanligtvis är en del av fallstudier, använts i detta arbete då detta
skulle vara för tidsödande och alltför omfattande för undersökningens storlek (Yin, 2007: 25).
Vidare har viljan att undersöka de föreställningar som inns kopplade till sambandet mellan
stadens fysiska miljö och social hållbarhet i praktiken varit en bidragande orsak till valet av
forskningsdesign då detta förutsätter att både teori och praktik synats.

Kritik: fallstudie
En vanligt förekommande kritik som ofta uppkommer vid tillämpning av fallstudier inom
forskning är frågan om huruvida det går att generalisera utifrån en eller ett fåtal fall och hur
trovärdig denna generalisering då blir. Här är det upp till den som genomför undersökningen
att argumentera och bevisa hur resultaten eller slutsatserna som dragits utifrån fallstudien går
att tillämpa i andra fall och varför. Det är då viktigt att resultaten av fallstudien är tydliga och
relevanta i ett större sammanhang. Trovärdigheten kan också ifrågasättas utifrån forskarens
roll och inblandning i fallstudien och huruvida denna påverkat de undersökta situationerna,
företeelserna eller processerna. Denna så kallade observatöreffekten är viktig att försöka
undvika så långt det går (Denscombe, 2009: 68-69, 72; Yin, 2007: 28).
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Metod: Observation
Observation är ett sätt för forskaren att insamla data och information genom betraktelse
och upplevelse. Forskaren behöver inte förlita sig på vad människor påstår att de gör, utan
studerar själv vad människor gör. Observation delas in i två typer – systematiskk och deltagande.
Systematisk observation förknippas oftare med statistik och kvantitativ data, medan deltagande
observation förknippas mer med sociologi och kvalitativ data (Denscombe, 2009: 271-271;
McKechnie, 2008: 573). Dessa båda typer av observation utgörs båda av direkt observation,
där forskaren tar till sig information genom betraktelse och utan förvanskning och distans
från den primära källan. En annan gemensam nämnare är att båda grundar sig på fältarbete,
det vill säga insamlingen av information i verkliga situationer genom att betrakta dessa
(Denscombe, 2009: 271-272). I detta arbete har både systematisk och deltagande observation
använts. Till viss del har nämligen kartläggningen av området skett genom att analysera kartor
och på ett mer kvantitativt förhållningssätt undersökt olika fenomens förekomst och frekvens,
vilket skulle härledas mer till en systematisk observation. Den deltagande observationen
utgörs istället av att betrakta människor och deras rörelser, känsla och upplevelser av platser
och skapandet av en rumslig förståelse för området och dess inbördes delar i förhållande till
varandra.
Den data som insamlats under fältarbetet, som ägde rum onsdagen den 15:e och torsdagen den
16:e april (i form av exempelvis anteckningar och fotogra ier) utgör grunddata för metoden.
Dessa data dokumenterades snarast möjligt efter fältarbetets slut för att minimera risken
att glömma bort eller komma ihåg fel (McKechnie, 2008: 574). Målet med observationen var
att identi iera mönster och förekomster och skapa en förståelse och känsla för området och
människors rörelse där som annars varit svår att införskaffa (McKechnie, 2008: 574).

Varför observation?
För detta arbete har observation använts där jag som forskare deltagit i en verklig situation så till
vida att jag varit på plats och synlig. Observation är en metod som gör sig lämplig i kombination
med andra metoder, vilket varit ett krav i detta arbete då en kombination eftersträvats för att
få en bredare bild av ämnet. Valet att göra en observation av det berörda området grundar sig
på viljan att förstå hur fysiska kopplingar fungerar eller inte, hur platser används och upplevs,
de olika stadsdelarnas karaktär och hur detta påverkar invånarnas rörelsemönster och möten
sinsemellan. För att kunna ange konkreta strategier och förslag för hur området skulle kunna
utvecklas i samband med lokaliseringen av en tågstation krävs därför en konkret bild av den
fysiska platsen. Denna bild är enbart möjlig att införskaffa genom att vistas och utvärdera
platsens fysiska utmaningar och möjligheter (McKechnie, 2008: 573-574, 598).

Metodkritik: observation
En vanlig och befogad kritik mot observation som metod för insamling av data är frågan om
perception. Alltså att forskarens tolkning av vad som betraktas påverkas av dennes personliga
ställningstaganden och värderingar. Två forskare som betraktar samma händelse eller fenomen
kan därför se och uppfatta olika saker och dra olika slutsatser utifrån detta. Då resultaten från
observationen utgår från mina egna värderingar, uppfattningar och iakttagelser, min bakgrund
och mina erfarenheter kan det anses att detta metodologiska moment är subjektivt genomfört
och att slutsatserna därav inte bör legitimeras (Denscombe, 2009: 273, 100-101). Men som
Gehl och Svarre (2013: 15, 22-23) uttrycker det i sin bok om att studera stadslivet, så innebär
all form av insamlad data en modi ierad verklighet, men att direkt observation ändå är det
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bästa sättet att kartlägga och analysera staden och livet där. De lyfter också att oberäknelighet
är något som utmärker städer och människor och att förståelsen för och förmågan att illustrera
och redovisa detta därför kräver att observatören är på plats och upplever och upptäcker dessa
utmärkande aspekter själv.
Vidare är det så att det är jag som forskare som väljer ut plats för fallstudien och vilka
faktorer och frågor som lyfts, vilket är ännu en stark kritik mot intersubjektiviteten i detta
arbete. Däremot anses det inte möjligt att utreda problemformuleringen och få svar på
undersökningens frågeställning utan denna typ av moment i genomförandet. Det hade varit
önskvärt att vara ler som observerade platsen, men inom ramarna för detta arbete var detta
inte möjligt.
Tidsaspekten och noggrannheten av observationen är också mottaglig för kritik. Observation,
om den ska göras utförligt, tar mycket tid i anspråk. Ju längre tid observationen har möjlighet
att pågå, desto mer exakt och trovärdig blir data (Denscombe, 2009: 285-286; McKechnie,
2008: 575). Därav kan detta vara en befogad kritik för genomförd observation då denna enbart
hade möjlighet att genomföras under en kortare tid.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys som metod innebär att forskaren analyserar dokument och texters
innehåll och ställningstaganden. Det är då viktigt att re lektera över vad det är för typ av
texter – Vem är författaren och i vilket syfte och i vilken kontextt är den skriven? Är texten
tydlig eller har den ett underliggande budskap? (Denscombe, 2009: 307-308). Meningen med
en kvalitativ innehållsanalys är att på ett systematiskt sätt beskriva kvalitativa data. Den
data som ska beskrivas har valts utifrån en analytisk ram som består av särskilda kategorier.
Den kvalitativa innehållsanalysen är menad att utgå från en större mängd data för att sedan
systematiskt sålla bort och koncentrera analysen på relevanta aspekter utifrån den bestämda
analytiska ramen (Flick, 2014: 429-430). I denna innehållsanalys har jag utgått enbart från
dokument där Malmö stad är utgivaren, exempelvis deras översiktsplan, alternativt Malmö
stad har initierat uppförandet av dokumentet, så som i Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmös slutrapport.
När innehållsanalysen gjorts har samtliga utvalda dokument, som redovisas för i
fallstudiekapitlet, först läst igenom och därefter har delar plockats ut utifrån den bestämda
analytiska ramen. Dessa delar har sedan granskats mer djupgående för att analysera hur
framställningen av, inställningen till, värderingen av och förklaringen till vad social hållbarhet
är i en planeringskontext. Valet att genomföra en innehållsanalys på kommunala eller
kommunalt initierade dokument grundar sig på en vilja att jämföra vad dessa uttrycker om
social hållbarhet i planering i förhållande till rådande forskning.
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Varför kvalitativ innehållsanalys?
Anledningen till att innehållsanalys använts i detta arbete är för att utvärdera vissa plan-,
policy- och styrdokument som kan kopplas till fallstudiens projektområde och ämnet i stort.
Att kritiskt granska, tolka och dra slutsatser utifrån olika forskares infallsvinklar gällande
berörda ämnen, har varit en grund för den bestämda analytiska ramen. Den kvalitativa
innehållsanalysen användes för att lyfta problematiken i att praktiskt använda sig av begreppet
social hållbarhett och vad detta kan medföra. Vidare har innehållsanalysen varit en metod för
att på ett djupare sätt granska texter och dess förhållande till ämnet social hållbarhet för att
kunna urskilja likheter och skillnader mellan teori och praktik.

Metodkritik: kvalitativ innehållsanalys
Liksom i många andra metoder där forskaren själv gör ett selektivt urval av vad som ska
undersökas så kan kritik gällande resultatens trovärdighet, objektivitet och representativitet
uppstå. Detta är inget unikt för just innehållsanalys, utan är problem som måste bemötas inom
de lesta kvalitativa metoder och analyser. Eftersom slutsatser inte utmynnar i kvanti ierbara
resultat kan forskaren som person och dennes personliga egenskapers påverkan på resultaten
ifrågasättas (Denscombe, 2009: 378-384).
En annan svårighet eller nackdel som speci ikt rör dokumentanalys berör kvaliteten på
dokumenten. Det är upp till forskaren att granska dokumenten och dess upphovsmän på
samma sätt som forskaren själv måste räkna med att bli granskad. Granskningen av dokument
måste baseras på i vilket sammanhang, i vilket syfte de författats och författarens tolkningar
(Denscombe, 2009: 316-317).
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03.Teoretiska

utgångspunkter &
forskningsöversikt

16 - Planering som möjlighet
j
för social hållbarhet?

I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter kopplade till hållbarhetsbegreppet att
diskuteras. Denna diskussion behandlar hållbarhet och social hållbarhet ur ett bredare
perspektiv och utgör därmed grunden för forskningsöversikten som behandlar den sociala
hållbarheten utifrån fysisk planering.
Den litteratur som ligger till grund för de teoretiska utgångspunkterna och forskningsöversikten
har valts utifrån dess relevans för problemformuleringen och frågeställningarna och går
därmed att koppla till social hållbarhet är, hur det relateras till fysisk planering och hur det på
ett praktiskt plan kan främjas för social hållbarhet inom fysisk planering.

Vad är hållbar utveckling?
För att kunna föra en diskussion om vad social hållbarhet är och de inieras som är det rimligt
att börja med att försöka bringa klarhet i vad hållbarhett och hållbar utveckling innebär. Detta
är svårt men brukar, som Partridge (2005: 2) uttrycker det, ta sin utgångspunkt i den så kallade
Brundtlandrapporten. Begreppet hållbar utveckling har alltsedan FN:s Världskommission
myntade detta i Brundtlandrapporten 1987, använts litigt världen över (Koning, 2002: 6).
Detta har gjorts trots att betydelsen av begreppet är svårde inierat och tolkningsbart, vilket
kan ha sin grund i att det är sprunget ur en politisk agenda och inte utifrån teknik- eller
samhällsvetenskaperna (Meadowcroft, 2007: 300; Hopwood et al, 2005: 38-39).
På grund av denna tvetydighet i begreppets de inition inns det utrymme för olika antaganden,
förståelse och tillämpning som alla kan ha olika innebörder. Detta behöver inte enbart vara
något negativt, då ler aktörer kan ansluta sig för att arbeta tillsammans och öppna upp för en
diskussion om vad som i särskilda fall behöver göras och eftersträvas. Denna bredd av aktörer
är ofta ett relevant dilemma, som också bör ses som en möjlighet, inom den fysiska planeringen.
Ytterligare en anledning till otydligheten i vad begreppet innebär, eller bör innebära, är att det
tillämpas och används inom lera discipliner och på olika skalnivåer (Kemp & Martens 2007:
7-8).
Med anledning av att begreppet är tolkningsbart måste det därför vid diskussion om hållbarhet
och hållbara lösningar inom planering granskas och stödjas med fakta för att fyllas med mening
och ges legitimitet. Om inte detta görs inns det en risk för att planerare, politiker med lera
förlitar sig på något som inte existerar eller fattar beslut på lösa grunder och antaganden (De
Roo & Porter, 2007: 1, 9-11).
Begreppet har också sin värdegrund i just utveckling och ett tillväxtorienterat tänk där
framförallt ekonomiska, men även till viss del ekologiska aspekter har fått genomsyra debatten
(Griessler & Litting, 2005: 4; Partridge, 2005: 3). Detta för att begreppet är sprunget ur en global,
politisk konferens där problematik kring fattigdom, orättvisa och en negativ miljöpåverkan,
till följd av ekonomisk tillväxt och konsumtion stått i centrum. Lösningen ansågs då ligga i
att arbeta för en stark ekonomiskt tillväxt, i linje med de rådande nyliberala politiska idealen,
som på ett positivt sätt skulle kunna bidra till förbättrad miljö och levnadsvillkor världen
över, istället för att äventyra dessa (Koning, 2002: 66, Partridge, 2005: 3). Sedan begreppet
myntades har dock mycket hänt. Idag upplevs de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk,
ekologisk och social – vara mer likvärdigt värderade. Så även om konsensus kring begreppet
hållbar utveckling inte har kommit till stånd så har åtminstone frågor om social hållbarhet
börjat tillåtas ta större plats i debatten om vad hållbarhet är och vad som kan göras för att
skapa ett mer hållbart samhälle (Koning, 2002: 69; Partridge, 2005: 1).
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Vad är social hållbarhet?
Då den sociala dimensionen av hållbarhet inte belysts på samma sätt som övriga dimensioner
inns det möjlighet för teoretiker inom samhälls- och statsvetenskap att bidra med kunskap
om sociala frågor i debatten om vad hållbarhet innebär – inslag som annars varit relativt
frånvarande i ett mer teknokratiskt och naturvetenskapligt perspektiv (Partridge, 2005: 1,
6). Men precis som med det övergripande begreppet hållbar utveckling så råder ingen given
de inition av vad social hållbarhett innebär. Kanske är det till och med så att den sociala
dimensionen av hållbarhet, på grund av bredden och komplexiteten i samhälleliga, strukturella
och politiska frågor, är än svårare att de iniera än de mer tekniska och naturvetenskapliga
ekonomiska och ekologiska dimensionerna? Men ska åtgärder och strategier för att verka för
en socialt hållbar utveckling formuleras, anser Partridge (2005:7) att det föreligger ett behov
av att i någon mån de iniera vad som inryms i begreppet och vad som inte gör det.
Vid lertalet av försöken att de iniera vad social hållbarhett är, så har begreppet gjorts synonymt
med andra begrepp så som exempelvis socialt kapitall och social rättvisa. Detta anses dock
av lera forskare som fel då begreppet social hållbarhett inrymmer lera dimensioner och en
mer utpräglad komplexitet än dessa andra begrepp (Partridge, 2005: 8). Socialt kapitall kan
ses som de relationer människor emellan som håller samman ett samhälle och som skapar
de normer och värderingar som råder (Koning, 2002: 71-72). Socialt kapital blir främst en
missvisande synonym till social hållbarhet på grund av det faktum att det inns både positivt
och negativt social kapital - så kallat bonding eller sammanlänkande socialt kapitall och bridging
eller överbryggande socialt kapital. Socialt kapital skapar nätverk, samhörighet, trygghet
och en social tillhörighet hos individen. Det kan också verka negativt på så sätt att andra
människor exkluderas ur gemenskapen, att homogena grupperingar skapas, att individers
frihet begränsas och negativa normer uppkommer. Det är på så sätt viktigt för individer att
inneha både sammanlänkande och överbryggande social kapital för att det ska kunna vara tal
om social hållbarhet på en samhällelig och kollektiv nivå (Koning, 2002: 71-72; Tunström et al,
2015: 43, 45). Social rättvisa eller ett socialt rättvist samhälle, kan delvis ses som det slutliga
målet för en socialt hållbar utveckling, men där den största skillnaden och den extra dimension
som ryms inom social hållbarhet är att social hållbarhet har ett fokus på framtiden. Med detta
menas att social hållbarhet inte enbart rör samtiden och det faktiska samhälleliga tillståndet,
utan även måste handla om framtiden, så till vida att samhälleliga strukturer, processer och
kunskap måste överföras till kommande generationer för att social hållbarhet ska vara möjlig.
Därmed kan det sägas att social hållbarhet innefattar frågorna om både socialt kapital och
social rättvisa, men är än mer komplext (Partridge, 2005: 8, 10)
Ytterligare svårigheter uppstår då diskussionerna kring social hållbarhet idag handlar allt
mer om så kallade mjuka värden. De tidigare mer ensidiga och basala försöken att de iniera
begreppet med ord som jämlikhet och rättvisa har breddats till att inkludera värden som är
mer individuellt baserade och kopplade till lycka och välbe innande (Colantonia, 2008: 2).
Detta kan dock sägas vara en mer relevant diskurs i välutvecklade västvärlden där samhällen i
det stora hela är mer stabila och demokratiska. I mindre utvecklade länder kan det fortfarande
vara de mest basala frågorna rörande sådant som fattigdom och rättvisa som är av störst vikt
i hållbarhetsarbetet (Manzri et al, 2010: 3-4).
Griessler och Litting (2005: 5-7) menar att det idag inte heller görs någon åtskillnad mellan
social hållbarhet på politisk, normativ och analytisk nivå, vilket bidrar till ytterligare förvirring
i debatten om en de inition. Medan begreppets betydelse ofta förenklas och ändrar innebörd
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på en politisk nivå så försöker istället forskningen på en analytisk nivå tackla svårigheterna
som komplexiteten inom ämnet medför. Detta för att arbeta fram fungerande modeller och
indikatorer som ska kunna användas för att på ett vetenskapligt grundat sätt kunna mäta
graden av social hållbarhet. Skulle forskningen åstadkomma detta och en tydligare teoretisk
ram bestämmas, skulle missbruket och den lättvindiga användningen av begreppet på en
politisk, men även kommersiell, nivå kunna undvikas. Partridge (2005: 13) diskuterar också
olika perspektiv att se på social hållbarhet och föreslår en de inition av social hållbarhet som
är föränderlig och kontextberoende, något hon får medhåll av från Tunström et al (2015:
41). Tunström et al menar därmed att begreppet de inieras och omde inieras för varje given
situation och att de värderingar som läggs i begreppet är föränderliga i tid och rum precis som
samhället och dess normer och värderingar i stort. Begreppet har därmed ett behov av att
vara lexibelt då förutsättningar och utgångslägen, politiska system, normer och så vidare kan
se väldigt olika ut beroende på framförallt aspekter kopplade till just tid och rum. Med detta
synsätt problematiseras idén om en given de inition för vad social hållbarhet är och borde
vara. Men som Koning (2002: 70) poängterar så får inte denna invecklade de initionsprocess
komma i vägen för behovet av att belysa och främja sociala frågor i samhällsutvecklingen i en
tid när detta behövs mer än någonsin:
In this process [globalization], and especially during the last decade, social inequality,
 ϔ  Ǥ
Social sustainability is seen as a useful concept, ’the polar opposite of exclusion both
 ǯǡ  
 

”

”

(Koning, 2002: 70)

Med utgångspunkt från den forskning som refererats till går det dock att inna en del
gemensamma nämnare som kan sägas utgör grundidén om vad social hållbarhet bör främja.
Dessa faktorer berör rättvisa, jämställdhet, demokratiska rättigheter och möjlighet att påverka,
social inkludering, acceptabla levnadsförhållanden, respekt för skillnader och möjlighet att
uppfylla grundläggande mänskliga behov och diversitet - med vissa skillnader i formulering
av dessa aspekter (Partridge, 2005: 8-10, Koning, 2002: 82; Colantonia, 2008: 6-7; Tunström
et al, 2015: 49; Dempsey, 2011: 294). Dessa principer är allmänt accepterade och saknas
dessa grundbultar disintegreras den sociala sammanhållning som ett socialt hållbart samhälle
behöver (Reeves, 2005: 29).

Forskningsöversikt
I följande avsnitt presenteras hur aktuell forskning inom fysisk planering ser till social
hållbarhet. Hur begreppet kan kopplas till den fysiska planeringen och de processer som
planering innefattar. Redogörelsen för och diskussionen kring ämnet börjar på en övergripande
nivå för att till sist behandla möjliga fysiska fenomen och åtgärder som påverkar den sociala
hållbarheten i städer.
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Hur förhåller sig fysisk planering och stadsutveckling
till social hållbarhet?
Som Dempsey et al (2011: 289) uttrycker det så är det förvånansvärt att den fysiska dimensionen
av social hållbarhet inte artikulerats inom forskningen i större utsträckning än vad den
tidigare tillåtits göra. Detta för att hela konstellationen och tänket om en hållbar framtid är
sprunget ur ett antropocentriskt perspektiv, alltså ett perspektiv där människan står i fokus,
där förståelsen för och diskussionerna kring vad hållbarhet innebär är socialt de inierat och
har sin grund i normer och värderingar formade av samhället och människor. Eftersom social
hållbarhet utgår ifrån människor kan också sägas att social hållbarhet, eller bristen på, utgår
från hur vi människor väljer att forma den värld vi lever och verkar i. Planering är därmed ett
led i att forma denna värld (Manzri et al, 2010: 4).
I takt med att människor världen över i allt större grad lever sina liv i urbana miljöer och städer
har detta medfört att städer blivit arenor för debatten och utvecklingen av frågor kopplade
till social hållbarhet (Dempsey et al, 2011: 290). Denna strida tillströmning av människor
till städer har, enligt Koning (2002:66) och Tunström et al (2015: 41), också orsakat ökade
sociala klyftor, kulturella och politiska kon likter, segregation och gentri iering. Dessa snabba
och påtagliga förändringar i städerna har medfört att sociala frågor kopplade till hållbarhet
blivit mer litigt adresserade.
I samband med att frågor om social hållbarhet inkluderats i ett urbant och fysiskt sammanhang
har också en diskussion om skala kommit upp till ytan. Det är i denna diskussion framträdande
att geogra isk skala avgör vilka ämnen som anses var av störst vikt för att främja social
hållbarhet (Colantonia, 2008: 18; Dempsey et al, 2011: 292). I diskussionen om skala är det
tydligt att frågor som rör fysiska strukturer, aktivitet, rumslighet och människors vardagliga
miljöer aktualiseras på en mer lokal nivå, en nivå där relationen till stadens byggda miljö
framhålls vara av stor vikt (Dempsey et al, 2011: 292). En nivå där fysisk planering i stor grad
kan påverka. Det råder fortfarande svårigheter i att översätta många av de mjukare frågorna
som social hållbarhet innebär i ett samhälleligt perspektiv, så som social rättvisa och social
gemenskap, till den fysiska planeringen. Här måste den fysiska planeringens begränsningar
klargöras och accepteras och istället måste det fokuseras på vad den fysiska planeringen i
realiteten har möjlighet att påverka (Tunström et al, 2015: 99-100).
Att planera och bygga för social hållbarhet i bostadsområden, stadsdelar eller städer
handlar om att ge strukturella och fysiska förutsättningar för, och uppmuntra till,
¤ Ǥ ȋǥȌ        ¤ 
som görs, och kan göras, lokalt

”

”

(Tunström et al, 2015: 99-100)

Hur stadens rumsliga organisation och fysiska form spelar en roll i hur människor i staden
lever sina liv är viktigt för den fysiska planeringen att ta i beaktande. Hur strukturer som
tra ik, bebyggelse, grönska och försörjningssystem konstrueras skapar förutsättningar som
ligger till grund för hur hållbara stadens invånares liv kan bli. Inte minst socialt då människans
vardag och dennes beslut påverkas av dess omgivande miljö och hur denna ser ut (Falkheden,
2005: 75).
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Boverket (2010: 9-10) uttrycker att konsensus i hög grad råder angående metoder att använda
för att främja social hållbarhet i stadsutvecklingen och identi ierar fem teman som de anser
vara återkommande för dessa metoder:
Helhetssyn
Variation
Samband
Identitet
Inϐlytandeo hsamerkan
Hur dessa teman i praktiken tar sig uttryck talas inte lika mycket om, men vissa åtgärdsförslag
är återkommande. Dessa är förtätning, sammanlänkning, överbryggande av barriärer,
förbättrade kommunikationer, funktionsblandning, variation i bebyggelse och upplåtelseform
och förbättrad service (Boverket, 2010: 24). Dessa åtgärdsförslag går tydligt att koppla till de
övergripande fem teman som Boverket identi ierat som rådande principer för att främja en
socialt hållbar stadsutveckling.
Aspekten rörande deltagande i processer och möjlighet att påverka tas även upp i övrig
litteratur som en viktig aspekt i främjandet av social hållbarhet. Här kan fysisk planering
vara en av lera samhällsprocesser som gagnar medborgerligt deltagande och inverkan. Att
inkludera sociala aspekter i denna process måste ses som naturligt då dialogen grundas på hur
en önskvärd framtid ser ut. Medborgardeltagande i den fysiska planeringen kan därmed verka
för en utveckling mot social hållbarhet där människor kan och har rätt att påverka framtiden,
de strukturer som råder och de mål som bör eftersträvas (Partridge, 2005: 11-12; Colantonia,
2008: 11).

Konceptualisering av social hållbarhet och försök att
SWVSZM\Q[MZILM\QKSM̆LMÅVQMZILM
Många tidiga sätt att försöka mäta hållbarhetsfaktorer var, enligt Griessler & Litting (2005:
4-5), undermåliga på så sätt att de sociala frågorna överskuggades av de ekonomiska och
ekologiska frågorna. De uttrycker hur dessa sammanvägande analyser haft vinstintresse i
fokus och hur framförallt de ekonomiska aspekter tillåtits väga tyngst – precis som i samhället
i stort. Deras skepticism mot dessa analyser uttrycks vidare i hur de anser att de indikatorer
som väljs för att mäta ofta är subjektiva och sprungna ur politiska agendor. De skyller detta
delvis på otydligheten kring vad social hållbarhet innebär, både i teori och praktik.
Enligt Colantonia (2008:12) inns enbart ett fåtal metodologiska sätt att analysera och mäta
social hållbarhet idag. Han poängterar även att många av metoderna är bristfälliga då de inte
är skapade för att mäta och värdera den komplexitet som social hållbarhet innebär. En be intlig
metod, och den mest frekvent använda, är Sociala konsekvensanalyser.
Sociala konsekvensanalyser innebär att analyser och utvärderingar görs i förväg för att
avgöra hur projekt eller beslut kan tänkas leda till sociala konsekvenser, positiva som
negativa (Vanclay, 2002: 190). Följaktligen härstammar dessa analyser från sättet att använda
Miljökonsekvensbeskrivningar för att i förväg utvärdera hur genomförande av projekt och
planer kan leda till konsekvenser för miljön. Sociala konsekvensanalyser har inte en lika lång
historia som dess förbild och därmed inte lika bestämda och utarbetade ramverk för hur de
ska gå tillväga (Colantonia, 2008: 9).
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Colantonia (2008: 22) identi ierar några metodologiska och teoretiska svårigheter i hur
indikatorer för att mäta social hållbarhet ska formuleras. Han tar då upp hur de traditionella
hållbarhetsaspekternas mätbarhet måste förbättras innan nya, mjukare värden också kan tas
in i beräkningarna. När nyare faktorer tagits med har de äldre, mest grundläggande faktorerna
ofta glömts bort. Han tar upp svårigheten i att få ett faktiskt deltagande i processen med att
ta fram relevanta indikatorer. Vidare lyfter han dilemmat i att mäta alla aspekter på ett och
samma sätt, då de är av väldigt olika art och inte nödvändigtvis korrelerar med varandra. Och
sist, men inte minst, lyfter han hur det kan vara svårt att samla in data som är av relevans på
olika skalnivåer.
De indikatorer som be intliga analyser utgår ifrån är ständigt varierande, beroende av
upphovsmakaren och har ändrat fokus genom åren. De präglas av både objektiva och
subjektiva indikatorer såväl som kvantitativa och kvalitativa. Detta är något som generellt sett
förespråkas då varje given situation är unik och olika faktorer behöver vägas in i analysen
(Vanclay, 2002: 184-185; Colantonia, 2008: 18). Här är det av vikt att ta in berörda aktörer
och medborgare för att få med värdefull information som kan avgöra vilka indikatorer som
används. Sociala konsekvensanalyser är därmed alltid kontextberoende. I de indikatorlistor
som faktiskt inns går det också att märka av skiftet från vad Colantonia (2008: 18, 21) kallar
traditionella indikatorer, som är mer basala och konkreta, till de nytillkomna indikatorerna,
som framhåller mer kvalitativa och uppfyllelseorienterade värden. Detta skifte speglar hur
samhällen förändras och har blivit mer komplexa, vilket ökar svårigheterna i att mäta social
hållbarhet.
I linje med detta uttrycker Koning (2002:70) hur, trots en övergripande konsensus kring vad
målen med social hållbarhet bör vara, så råder ingen entydighet i vilka medel och indikatorer,
som kan användas för att nå dit eller för att mäta längs vägen dit. Trots denna föreliggande
svårighet så förespråkar Vanclay (2002: 189, 194-195, 208) att en överenskommelse om vilka
grundläggande kategorier som ska innas med bör eftersträvas för att förbättra kontinuiteten
och kvaliteten på de analyser som genomförs. För att detta ska vara genomförbart är det dock
viktigt att dessa övergripande kategorier är brett formulerade så att de går att följa oavsett
plats eller projekt. Om sådana listor kommer till stånd uttrycker dock Vanclay att dessa inte
får användas som checklistor så att den analytiska metodiken glöms bort.
Koning (2002: 72-73) understryker också vikten av att indikatorer utgår från olika discipliner
och synsätt för att på riktigt kunna vägleda vid avvägningar och beslut i politiska och
samhälleliga sammanhang på samtliga nivåer. Koning såväl som Partridge (2005: 4) lyfter
också fram kontextberoendet och att inga indikatorer är av värde om de inte sätts in i ett
sammanhang. Utan sammanhang är indikatorer bara tomma ord utan mening.
Nilsson & Hägred (2010: 127) accentuerar att det inns ett föreliggande behov av att arbeta
fram analysmetoder som kan ta in de sociala aspekterna i planeringen på ett systematiskt
sätt för att till någon mån kunna mäta dessa i förhållande till ekonomiska och miljömässiga
ställningstaganden.
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planering att verka för social hållbarhet?
Planerare behöver ler verktyg och en ökad förståelse för hur de ska planera för en framtid som
kan gynna alla. Genom planeringsprocesser erbjuder den fysiska planeringen en möjlighet att
väga in och försöka förstå den komplexitet och de relationer som inns mellan människa och
fysisk miljö. Då planering påverkar så många människor, levande och ännu inte tilltänkta, är
det därför av vikt att utarbeta ramverk för att säkerställa att frågor om social hållbarhet blir
en självklar del i planeringsprocesserna (Reeves, 2005: 32-34). Med detta sagt är det också
viktigt att inse att fysisk planering som sådan, genom exempelvis förändringar i miljön på en
lokal nivå, inte kan förändra mer djupt rotade samhälleliga problem som ojämlikhet mellan
etniska grupper och kön (Manzri et al, 2010: 12).
Samhällsplanering som fenomen kan härledas till ett rationellt tänkande där målet är att hitta
en bra lösning ”för alla”. En förändrad sammansättning av invånare i samhället som följd av
urbanisering, lyktingströmmar och globalisering försvårar emellertid möjligheterna till att
inna en sådan lösning. Tilltron till universallösningar, som var rådande under exempelvis
miljonprogramseran (1960-70tal), har idag luckrats upp för att ersättas med en insikt om
att ett perspektiv inte passar alla. Istället måste planeringen utgå från medborgarna, ha
ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och sträva efter samverkan mellan aktörer för att
tillsammans konstruera kunskap om och verka för ett bättre samhälle med plats för alla
olikheter. Detta skifte av förhållningssätt gentemot planeringen och dess roll möjliggör för att
lera perspektiv på vad staden är och borde vara kommer upp till ytan (Bradley et al, 2005:
16-21)
Kommunen innehar i slutändan dock planmonopol för planering av staden. Detta innebär
emellertid inte att deras makt är oändlig. Tvärtom. Nilsson & Hägred (2010: 129) belyser
istället den problematiska situation som kommunen hamnar i. Kommunens makt sträcker sig
oftast inte längre än till planeringen och att genomförandet därmed inte alltid blir i led med
detta. Ett exempel på denna problematik går att inna i att kommunen exempelvis inte har rätt
att reglera upplåtelseform.
Ännu en begränsning inom planeringens möjlighet att påverka ligger i att den enbart till en
viss gräns har en benägenhet att kunna påverka mer djupt rotande samhälleliga orättvisor och
problem. Något som måste accepteras, men vars vikt inte för den skull ska undervärderas då
utformning av städers fysiska strukturer och processer som utgör grunden för dessa val och
beslut i realiteten kan verka för det bättre (Manzri et al, 2010: 12)
Extra problematiskt och svårt blir det dock att förespråka att fysisk planering kan främja
social hållbarhet när allt ler mjuka värden inryms i de initionen. Att fysisk planering
genom förändringar i den fysiska miljön kan främja ett socialt hållbart samhälle råder viss
samstämmighet i. Men i takt med att ler aspekter kopplade till individers välbe innande och
lycka vägs in i begreppet sker också en förskjutning i tilltron till den fysiska planeringen till
förmån för politisk styrning och demokratiska processer. Fysisk planering är förvisso en del
i denna högre maktordning, men planeringens processer, snarare än de fysiska förändringar
som den leder till, ses som mer värdefulla för främjandet av social hållbarhet (Colantonia,
2008: 17)
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Fenomen och faktorer som påverkar främjandet av
social hållbarhet
I följande del diskuteras hur aktuell forskning ser till mer speci ika problem och fenomen
som påverkar den sociala hållbarheten. Dessa fenomen kan, helt eller delvis, kopplas till den
fysiska planeringen på så sätt att förändringar i den fysiska miljön påstås kunna påverka dessa
fenomen i någon mån.

Segregation
Enligt Nationalencyklopedin innebär ordet segregation en rumslig åtskillnad av olika
befolkningsgrupper (Nationalencyklopedin, 2015h). Genom åren har mycket kretsat
kring den spatiala segregationen i städer inom ramarna för debatten om social hållbarhet.
Boendesegregationen är en del i detta. Dock har ett skifte mot att tala om en mer upplevd
känsla av utanförskap eller exkludering kommit till stånd då boendesegregationen inte ses
som ett fullvärdigt mått på integrationen i en stad. Detta för att en insikt i hur särskilda
samhällsgrupper utesluts från det sociala livet i staden, oberoende av dess faktiska adress.
För att förstå fenomenet som segregation innebär måste därför en förståelse för individers
upplevda utanförskap förstås (Legeby & Marcus, 2011: 155-156).
Med denna infallsvinkel krävs kunskap om hur stadens morfologi, dess fysiska strukturer,
påverkar relationen mellan människa och plats. Alltså en kunskap om hur den byggda miljön
inkluderar eller stänger ute vissa individer och samhällsgrupper från att ta del av det offentliga
liv som utspelas på offentliga platser i städer. Legeby och Marcus (2011: 158-159) menar med
detta att det är först som individen upplever sig ha tillgång till de offentliga rummen i staden
och brukar dessa, tillsammans med andra, som segregation kan motverkas i sin helhet.
It is through public space that people become co-present and that relationships


”

(Legeby & Marcus, 2011: 158)

”

Med dessa uttalanden påstås därmed att segregationen är mer beroende av tillgången till
offentliga rum än faktisk placering av boende och att invånarna, trots en tillsynes fysisk
integration med staden, upplever sig vara exkluderade från den (Legeby & Marcus, 2011: 168).
Arnstberg & Bergström (2010: 55) håller med om det faktum att tillgång till det offentliga
rummet har potential att bryta denna känsla av exkludering. De anser även att mobilitet är
en förutsättning för integration. Områden med ständig tillströmning av icke-boende inte är
lika segregerade från sin omgivning då där kan ske ett kulturellt utbyte och en ökad förståelse
mellan grupper när dessa möts i vardagen.
Arnstberg och Bergström (2010: 87) anser emellertid att geogra iska avstånd mellan
samhällsgrupper ändå spelar en roll. Att avstånd ger upphov till en mer utbredd segregation.
De menar att det mentala avståndet mellan grupper ökar när även de geogra iska avstånden
ökar för att de olika grupperna då aldrig möts i vardagen.
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Legeby (2013: 313) hävdar, med hänvisning till bland annat Sharon Zukin, att för att samhällets
normer och värderingar ska kunna omförhandlas och förändras så måste människor mötas.
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Därav vikten av det offentliga rum som arena för dessa omförhandlingar som är så viktiga för
samhällets stabilitet och acceptans, men även för det kollektiva skapandet av kultur, något
som Wikström och Olsson (2012: 86, 90) ger medhåll för. De sistnämnda författarna betonar
även vikten av den offentliga mötesplatsen för demokratiska och politiska processer.
 ǡ  Ǥ

”

(Legeby, 2013: 313)

”

Vikten av möten i det offentliga är även något som Gehl (2011: 13, 131) ständigt förespråkar.
Han hävdar att möten människor emellan är en central fråga i debatten om social hållbarhet
och menar att den fysiska planeringen har makt att sätta en god grund för möjligheten till
möten med hjälp av utformandet av stadens offentliga rum. Detta för att även de mest primitiva
mötena, så som att se eller höra någon, blir basen för möjligheten till mer intrikata kontakter
och relationer mellan invånarna i staden. Inte bara Gehl talar varmt om kraften i till synes
obetydliga möten i det offentliga. Legeby (2013: 324) framhäver också hur dessa relationer
av igenkänning eller korta obetydliga möten människor emellan utgör grunden för en social
överbryggning och integration.
Ǧ  
ǡ ǡ 
Ǥ   
 Ǧ
    Ǥ
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(Legeby & Marcus, 2011: 158-159)

Trots vikten av möten mellan främlingar i det offentliga får inte det vanemässiga och vardagliga
glömmas bort. Ska en stad vara socialt hållbar krävs en respekt också för lokala relationer
såväl som uppmuntran till oväntade och anonyma relationer (Wikström & Olsson, 2010: 42).
Det verkligt offentliga rummet är ett rum för alla, inte bara fysiskt utan även socialt. Är vissa
grupper exkluderade från en plats kan det, med denna de inition, inte räknas som offentligt.
Vad ett verkligt offentligt rum är grundar sig därmed på hur människor upplever rum vilket
tydliggör att offentliga rum inte enbart handlar om materiella eller fysiska platser. Offentliga
rum blir till först när de tas i anspråk av någon, brukas, och utgör ett nav för sociala relationer
mellan människor. Detta är något som inte alltid uppmärksammas vid planering och gestaltning
av platser, då stort fokus ligger just på det materiella (Wikström & Olsson, 2012: 16, 78-79).
I diskussionen om det offentliga rummet blir en naturlig följd även att benämna dikotomin
mellan offentligt och privat. Wikström & Olsson (2012: 82, 84) understryker hur en tydlig
indelning mellan privat och offentligt eftersträvas. Mycket av detta säger de grundar sig i att
kvartersstaden står som rådande ideal, med en tydlighet mellan det offentliga gaturummet
och platsbildningar och de privata gårdarna. Detta ideal står därmed i kon likt med de
stadsbyggnadsideal som var rådande under 1960-70-tal där denna tudelning inte gjordes lika
tydlig. Under den eran var det istället gemenskap som stod i fokus, snarare än en indelning
mellan privat och offentligt, vilket Boverket också uttrycker (2010: 45). Arnstberg & Bergström
(2010: 39-40) går så långt som att påstå att dessa storskaliga områden från 60- och 70-tal inte
är utformade utifrån en bild av stad eller för stadsliv. Detta på grund av deras otydlighet i
dikotomin mellan offentligt och privat vilket skapar otydlighet i vilka som kan, får och vill vistas
där. Denna översikt fördjupar sig inte ytterligare i detta motsatsförhållande, utan understryker
endast att denna indelning kan spela en roll i hur offentliga platser betraktas och nyttjas.
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Sammanlänkning och helande av staden
Städer som karaktäriseras av brist på sammanhang motverkar möjligheterna för människor
från olika områden eller stadsdelar i staden att mötas och invånarnas tillgänglighet till offentliga
platser. Legeby (2013: 317, 323-4, 336-338) menar att en stadsdels spatiala integration
med sin omgivning spelar en viktig roll för tillgängligheten och kan därmed i förlängningen
skapa negativa sociala konsekvenser. Legeby får medhåll av Nilsson och Hägred (2010: 126)
som menar att en brist på kopplingar mellan olika funktioner och stadsdelar kan förvärra
segregationen mellan människor med olika socio-ekonomisk status. De menar därför också
att denna sammanlänkning av staden och dess delar är ett måste för möjligheten att främja
en social hållbar stadsutveckling och i att bryta en socio-ekonomisk segregation. Genom ler
kopplingar mellan stadens delheter menar författarna ovan att en helhet kan skapas där
gränserna mellan områden med olika god status kan suddas ut eller bli mindre tydliga.
En av de metoder som Boverket (20109-11, 24, 52) identi ierat för att främja en socialt
hållbar stadsutveckling rör sig om just sammanlänkning av olika delar i staden. De framhäver
hur stadsdelar behöver integreras fysiskt med både centrum och andra stadsdelar för att
motverka framförallt en socioekonomisk segregation. Således menar Boverket att en fysiskt
sammanlänkad stad skapar bättre förutsättningar för skapandet av en socialt sammanhållen
stad. Sätten att sammanlänka kan vara lera, men framförallt betonas det hur kopplingar
mellan isolerade områden måste förbättras och hur skapandet av målpunkter i olika områden
kan göra att dessa kopplingar brukas mer frekvent och skapar rörelse mellan olika delar av
staden. Motiveringen till att denna åtgärd skulle främja social hållbarhet ligger i hur löden av
och möten mellan människor gynnas och hur delområden inte blir lika enkla att de iniera . De
mentala skillnaderna sägs därmed kunna luckras upp när de fysiska åtskillnaderna inte blir
lika tydliga.
Arnstberg & Bergström (2010: 73, 87-88) är av samma åsikt gällande behovet av att
sammanlänka områden och skapa genomströmning genom områden men lyfter det framförallt
i sammanhanget av att försvåra möjligheten att spatialt kunna bestämma exakt var ett område
börjar och slutar. De anser att genom sammanlänkning av stadsdelar och ett osynliggörande
av olikheter mellan områden så kan negativa identiteter och bilder av särskilda områden
motverkas.
Ytterligare ett sätt att sudda ut gränserna mellan stadens olika delar är genom förtätning.
Framförallt områden som uppfördes under modernismen anses ha stor potential till förbättring
genom att delvis förtäta och skapa nya målpunkter som ett led i att binda ihop stadsdelar med
varandra. Dessa områden har ofta stora grönområden som delvis kan kompletteras med ny
bebyggelse, men även mycket restytor då samtliga funktioner är separerade och mellanrum
mellan dessa skapas som inte alltid utnyttjas fullt ut (Boverket, 2010: 45; Wikström & Olsson,
2012: 72).
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Överbryggande av barriärer
Diskussionen ovan angående ett behov av att sammanlänka staden leder på ett naturligt sätt
vidare till en andra princip om hur den fysiska miljön kan främja social hållbarhet – den om att
barriärer och hinder i staden måste överbryggas.
Ordet barriär kan innebära många olika saker. Nationalencyklopedin uttrycker det som ett
hinder av något slag och radar därefter upp exempel på fysiska hinder så som avspärrning
och räcke (Nationalencyklopedin, 2015a). Även Boverket (2010: 55, 64) beskriver barriär
framförallt som en fysisk förekomst, men de talar även om behovet av att överbrygga
sektorsgränser, som i en vidare mening kan tolkas som administrativa barriärer.
Barriärer kan även utgöras av mentala föreställningar om uppdelning, exempelvis mellan
områden med olika socioekonomisk status (Molina, 2005: 106). Så, även om planeringen
genom sina processer kan verka för barriäröverskridande samarbeten så är det framförallt
barriärer i dess fysiska mening som åsyftas i texter som tacklar denna fråga kopplad till
fysisk planering. Bland annat förespråkas att överbryggande av fysiska barriärer ofta ökar
tillgängligheten till service. Anledningen till detta är att barriärer, ofta i form av transportleder,
inte sällan skär igenom städer eller stadsdelar och skapar enklaver eller isolerade enheter.
Att då överbrygga dessa barriärer ökar tillgängligheten från och till dessa områden i staden
då människors rörelse och möjlighet att för lytta sig underlättas, samt så underlättas för
integration (Boverket, 2010: 23, 55-56; Tunström et al, 2015: 11).
Wikström & Olsson (2012: 71) beskriver hur städer idag skiljer sig rent morfologiskt från
traditionella, koncentrerade stadsformer genom att vara glesare. Då en glesare struktur skapar
utrymmen mellan bebyggelse så uppstår restytor. Dessa restytor utgör ofta hinder, men kan
även utgöra möjligheter vid stadsutveckling i form av ytor som kan skapa en sammanbindande
effekt. Därmed behöver planerarnas identi ierade problem och hinder ibland vändas för att
benämnas som utmaningar, där tacklandet av dessa kan skapa nya möjligheter och idéer.
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04.Fallstudie: Next

stop Rosengård/
Amiralsstaden,
Malmö stad

28 - Planering som möjlighet
j
för social hållbarhet?

I följande kapitel kommer fallstudien och dess delar att redovisas, analyseras och sammanfattas.
Resultatet kommer senare att diskuteras i slutkapitlet och ligga till grund för förändringsförslag
för fallstudieområdet.

Varför Malmö stad och varför aktuellt fall?
Malmö är en stad där sociala frågor fått ökat utrymme i debatten om hur framtidens Malmö
ska se ut – inte minst inom den fysiska planeringen. Detta märks bland annat i de kommunala
satsningar som initierats de senaste åren. Tillsättandet av Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö (2010) var ett led i detta. Initiativ till ännu ett nytt övergripande kommunalt projekt
kopplat till att belysa de sociala aspekterna i stadens utveckling har initierats. Detta projekt,
vid namn Levande Malmö, är en del i det arbete som staden gör för att försöka åstadkomma
ett mer socialt hållbart Malmö, som innefattar förvaltnings- och sektorsövergripande arbete.
Detta projekt ses som en vidareutveckling av dessa frågor från stadens översiktsplan och
Malmökommissionens arbete och leds av Stadsbyggnadskontoret. Fokus för projektet Levande
Malmö är barriärer i staden och hur dessa ska kunna överbryggas (Malmö stad, 2014b: 22).
Pågående arbete är igång med projektet Amiralsstaden som är ett övergripande projekt som
bland annat innefattar stadsdelarna som denna fallstudie berör – Annelund och So ielunds
industriområde, Östra Sorgenfri, Emilstorp, Norra och Södra Rosengård – där målet är att
minska barriärerna mellan dessa stadsdelar och skapa en mer sammanhållen del av staden
under benämning Amiralsstaden. Next stop Rosengård
d är en del i det övergripande arbetet med
Amiralsstaden som innefattar anläggandet av en tågstation i anslutning till Amiralsgatan och
Rosengårdsstråket. Även detta projekt är pågående.
Anledningen till valet av fallstudie är att fallstudieområdet kan betecknas som ett typexempel
gällande bristen på mötesplatser och kopplingar och hur barriärer skapar hinder för att främja
en socialt hållbar stadsutveckling. Området som valts är inte unikt i sig, men exempli ierar
problematiken som uppstår när fysiska barriärer i staden separerar olika bostadsområden och
därigenom också dess invånare och hur planeringen i vissa hänseenden tros kunna påverka
detta. Dessa aspekter bör rimligtvis göra att resultatet och slutsatserna från detta arbete kan
tillämpas på andra platser (Denscombe, 2009: 64-65).
I dagsläget inns en antagen detaljplan för stationen och dess närmsta omgivning som vann laga
kraft den 16:e december 2010 (Malmö stad, 2015b). I detaljplanens tillhörande planbeskrivning
står att stationen skulle tagits i bruk till december 2011, men genomförandet av planen har
inte inletts ännu (Malmö stad, 2010: 5). Planarbete pågår även för lera delar i närheten av
stationslokaliseringen, bland annat omgestaltning av Amiralsgatan, projektet Culture Casbah
med en blandning av offentliga byggnader och bostäder i anslutning till Rosengårdsstråket
och för Södra Rosengårds nordvästra del, från stationsområdet bort till Rosengård Centrum
(Malmö stad, 2015c).
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Fallstudieområdet innefattar stadsdelarna Annelund och So ielunds industriområde, Östra
Sorgenfri, Emilstorp och Norra och Södra Rosengård. Mellan dessa stadsdelar löper två
genomgående barriärer i form av Kontinentalbanan och Amiralsgatan. I norr avgränsas
fallstudieområdet vid Sorgenfrivägen i Östra Sorgenfri och Cronheilmsparken norr om Norra
Rosengård. I öst avgränsas området vid Rosengårds Centrum. I väst vid Båstadsgatan i Östra
Sorgenfri och Lantmannagatan längs Annelund och So ielunds industriområde. I söder
avgränsas området rakt igenom Södra Rosengård och i So ielunds industriområde strax söder
om Kopparbergsgatan.
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Synen på social hållbarhet i Malmö stad
En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på kommunala och kommunalt initierade dokument
som på ett eller annat sätt är relevanta för ämnet och fallstudieområdet. Detta har gjorts för
att undersöka hur begreppet social hållbarhet används och hur och vilka åtgärder kopplade
till planering som i praktiken förespråkas. Nedan listas de dokument som valts ut att ingå i
innehållsanalysen och varför:
Översiktsplan för Malmö (Malmö stad, 2014a): har valts för dess
övergripande redovisning av de riktlinjer och strategier som kommunen
genom planeringen vill satsa på och utveckla i staden. Översiktsplanen
är ett övergripande strategiskt dokument vars mål och visioner bör
genomsyra alla andra plandokument.
Stadens rumsliga påverkan på hälsa (Kommissionen för ett socialt
hållbart Malmö, 2013b): har valts för att det är en ansats att satsa extra
på att införskaffa kunskap utifrån ett samarbete mellan kommun och
forskning kretsande kring social hållbarhet och hur denna kan främjas
i Malmö. Kommissionens arbete har varit politiskt obundet. Den valda
rapporten är dessutom skriven just ur ett planeringsperspektiv som en
underlagsrapport till kommissionens slutrapport.
Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö – inriktningar
för Malmö stad från 2014 (Malmö stad, 2014b): har valts för att
kommunstyrelsen i Malmö, utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmös slutrapport, tagit ställning till hur och på vilket sätt satsningar
ska göras i kommunen för främjandet av social hållbarhet. Denna skrift
är därmed bunden till den politiskt valda kommunstyrelsen.
Planprogram för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård
i Malmö (Malmö stad, 2015c): har valts för att programmet berör
området och behandlar hur Rosengård kan komma att utvecklas i
samband med att tågstationen anläggs och vilka aspekter som de
lyfter som viktiga. Programmet lyfter därmed relevanta aspekter med
utgångspunkt i stadens översiktsplan men med fokus på Rosengård.

Samtliga valda dokument är skrivna nyligen vilket gör att deras ställningstagande till ämnet
social hållbarhet bör vara relevant och genomarbetat. Dokumentens aktualitet har därmed
varit en avgörande faktor vid val av dokument. Avsändaren till dokumenten är redan nämnda
och situationen som dokumenten uppkommit genom är inom ramarna för planering och
planeringsprocesser. En viss variation förekommer mellan vem mottagaren är, men i grova
drag så måste samtliga dokument fungera som medium både till tjänstemän och allmänhet då
de är offentliga och kommunala, eller kommunalt initierade, strategiska dokument.
Frågorna som kommer att utgöra den analytiska ramen för innehållsanalysen är sprungna ur
det teoretiska material som bildar de teoretiska utgångspunkterna och forskningsöversikten
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i detta arbete. De har i förlängningen därför också sprungit ur en koppling till arbetets
problemformulering. Denna kodning, som framtagandet av kategorier och frågor innebär,
är avgörande för utfallet av analysen då det är dem som styr vad som lyfts fram ur de valda
dokumenten (Watt Boolsen, 2007: 89).
Den analytiska ramen för innehållsanalysen utgörs av följande frågor:
-

De inieras vad social hållbarhet är? Hur i så fall? Görs social hållbarhet synonymt med
andra begrepp eller används särskilda begrepp för att beskriva det?

-

Vad sägs inrymmas i begreppet social hållbarhet och hur kopplas det till fysisk
planering?

-

Problematiseras de initionssvårigheterna av social hållbarhet?

-

Vilka aspekter och fysiska åtgärder uttrycks kunna ha positiv respektive negativ
inverkan på social hållbarhet?

Frågorna syftar till att ta reda på hur dokumenten förhåller sig till begreppet social hållbarhet
och hur begreppet i ett praktiskt och verkligt sammanhang används i kommunala och offentliga
dokument.

Resultat från den kvalitativa innehållsanalysen
Nedan presenteras de utvalda dokumentens svar på frågorna som utgjort den analytiska
ramen. Sist jämförs dokumentens ställningstagande för att hitta gemensamma nämnare och
skillnader.

Översiktsplan för Malmö
De inieras vad social hållbarhet är? Hur i så fall? Görs social hållbarhet synonymt med andra
begrepp eller används särskilda begrepp för att beskriva det?
I översiktsplanen tolkas det som att social hållbarhet görs synonymt med social balans. Malmö
stad skriver om hur den sociala balansen är av avgörande vikt för Malmö stads hållbara
utveckling och beskriver social balans som följer:
  ¡¡Ú¡
Ú 

”

”

(Malmö stad, 2014a: 6)

Begrepp som görs synonyma med de övriga hållbarhetsdimensionerna beskrivs på liknande
sätt i dokumentet. Även begreppet socialt kapital förekommer i sammanhang där det beskrivs
hur människors sociala kapital utgör en grundförutsättning för stadens positiva sociala
utveckling (Malmö stad, 2014a: 6).
Den sociala hållbarhetens vikt kopplas återkommande samman till de övriga två
hållbarhetsdimensionerna och de inieras inte för sig själv:
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  ¤    ¡ Ú   Ǥ
  ¤  ¤   Ǥ    ϔ 
förutsättningar att nå ekonomisk eller social hållbarhet

”

”

(Malmö stad, 2014a: 15)

Vad sägs inrymmas i begreppet social hållbarhet och hur kopplas det till fysisk planering?
Vad fysisk planering kan och inte kan göra för främjandet av social hållbarhet uttrycks bland
annat genom följande:
Ú¡Ú ¡
ϔǡ ¤

”

(Malmö stad, 2014a: 40)

Ú¡Ú  ¡¡
¡ Ú¡ Ú  Ǥ   ¤  
 Ǧ Ú
¡¤ ¤¡Ú
genom sociala/politiska insatser

”
”

”

(Malmö stad, 2014a: 15-16)

Fysisk planering ses därmed som en del i arbetet mot en socialt sammanhållen stad. Planeringen
ses också som ett verktyg för att förändra strukturer och processer som kan öka delaktighet
och medverkan, vilket också anses gynna den sociala hållbarheten (Malmö stad, 2014a: 16,
23)
Dokumentet lyfter också en del grundförutsättningar för främjandet av social hållbarhet som
går att koppla till den fysiska planeringen på ett övergripande plan. Dessa är bland annat
rättvisa, jämställdhet och delaktighet i demokratiska processer, en god folkhälsa, kultur i bred
bemärkelse, samt rätten till bostad (Malmö stad, 2014a: 15, 23, 31, 35).
Problematiseras de initionssvårigheterna av social hållbarhet?
Svårigheterna med att de iniera vad social hållbarhet är förs inte fram i dokumentet. En
hel del aspekter sägs inrymmas och vara grundläggande för att social hållbarhet ska kunna
främjas och varför, men ingen samlad bedömning eller förklaring av vad social hållbarhet är
presenteras. Att istället skriva om social balanss (Malmö stad, 2014a: 6) kan då ses som ett sätt
att kringgå de initionsproblematiken kopplat till hållbarhetsbegreppet.
Vilka aspekter och fysiska åtgärder uttrycks kunna ha positiv respektive negativ inverkan på
social hållbarhet?
I översiktsplanen tas många aspekter och strategier upp som kopplas till fysisk planering som
anses kunna främja en socialt hållbar utveckling:
-

Närhet i staden gynnar sammanläkning av staden – både fysiskt och socialt samt är
väsentligt för jämställdhet och jämlikhet (Malmö stad, 2014a: 6)
En funktionsblandad stad ska skapas som leder till intensivt stadsliv (Malmö stad,
2014a: 7)
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Malmö ska läka samman och bli en hel stad, barriärer ska brytas och klyftorna
 Ǥ¤¡
¡Ú

”

”

(Malmö stad, 2014a: 5)

-

De gemensamma stadsrummen ska fungera som arena för god samhällsutveckling och
för möten mellan människor för främjandet av ökad delaktighet och demokrati (Malmö
stad, 2014a: 7, 9, 22)
Gränsöverskridande samarbeten ska utgöra grunden för stadsutvecklingen (Malmö
stad, 2014a: 7, 62)
Stadsrummet måste främja möten mellan människor för en ökad känsla av inkludering
och integration (Malmö stad, 2014a: 12)
Stadens barriärer ska brytas och gränser mellan områden suddas ut för att skapa en hel
och sammanhållen stad där individers sociala nätverk kan utvidgas (Malmö stad,
2014a: 13, 30, 40, 71)
Den fysiska planeringen ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att sammanlänka
stadens alla delar (Malmö stad, 2014a: 15)
Stråk ska stärkas och nya rörelsemönster möjliggöras (Malmö stad, 2014a: 30)
En variation av bostadstyper och upplåtelseformer ska främjas, bland annat
vid förtätning, då detta skapar stabilitet i områden och i förlängningen kan minska
boendesegregation (Malmö stad, 2014a: 20, 31)

Det lyfts även fram aspekter som är problematiska och utgör en negativ påverkan på den
sociala hållbarheten:
-

Sociala skiktningar ett hot mot hållbarheten och detta är starkt beroende av en
ensidighet i boendeform inom olika stadsdelar (Malmö stad, 2014a: 20)
Ú 

”

(Malmö stad, 2014a: 38)

”

Stadens rumsliga påverkan på hälsa

De inieras vad social hållbarhet är? Hur i så fall? Görs social hållbarhet synonymt med andra
begrepp eller används särskilda begrepp för att beskriva det?
Även här, då rapporten är kopplad till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, så är det
hälsa som står i fokus – viket även titeln på rapporten avslöjar. Sociala skillnader görs till stor
del synonyma med hälsoskillnader (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 20).
Dokumentet utgör dock en underlagsrapport med ett särskilt fokus och frågan om vad som
utgör social hållbarhet behandlas mer utförligt i kommissionens slutrapport.

”

Vad sägs inrymmas i begreppet social hållbarhet och hur kopplas det till fysisk planering?
  ¤  ¤       
¤ ¡ǡ¤¡ ¡ϔǤ
  Ú      ϔ  
ȋ ÚȌÚ¡
råder

”

(Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 5)

Kommissionen grundar sig i WHO:s antaganden om att stadens utformning kan kopplas till
människors hälsa och att den fysiska planeringen därmed spelar en stor roll i utvecklingen
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”

mot social hållbarhet. Kommissionen uttrycker bland annat följande:
Ú¡Ú 
ǡ¡¡Ú¡Ú¤¡

”

Fortfarande belyses dock att sociala faktorer och sammanhang har störst påverkan på
personers hälsa och att fysiska förändringar måste vara del i mer omfattande och heltäckande
strategier (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 6, 12-13, 21).
Problematiseras de initionssvårigheterna av social hållbarhet?
Begreppet som sådant problematiseras inte i rapporten. Dock så lyfts svårigheterna i
möjligheten att mäta och bestämma indikatorer och mål för den socialt hållbara utvecklingen.
Det lyfts däremot att det är av vikt att på något sätt ändå göra utvärderingen och mäta det som
går att mäta för att ha något slags underlag för satsningar och förändringar (Kommissionen
för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 14)
Vilka aspekter och fysiska åtgärder uttrycks kunna ha positiv respektive negativ inverkan på
social hållbarhet?
Kommissionen radar i underlagsrapporten upp insatser som den fysiska planeringen har
möjlighet att påverka och tar vidare i rapporten upp genom vilken typ av förändringsförslag
dessa kan påverkas. Några av dessa saker som kommissionen uttrycker kunna påverka är
boendesegregation och sociala möjligheter och genom dessa främja en hållbar och inkluderande
stad (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 5)
-

Fysisk planering har möjlighet att skapa processer där delaktighet utgör en viktig
grund (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 7)
Skapa stora och små arenor för möten som gynnar en breddning av individers sociala
nätverk och placera dessa på strategiska lägen i staden (Kommissionen för ett socialt
hållbart Malmö, 2013b: 7, 21)
Fler målpunkter med dragningskraft från utomstående och omkringliggande stadsdelar
behövs (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 10)
En god fysisk miljö, med framförallt tillgång till varierande mötesplatser och aktiviteter,
är extra viktig i utsatta områden då detta till viss mån kan kompensera för sämre
boende- och levnadsvillkor (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 10)
Barriärer ska överbryggas och istället omvandlas till sammanlänkande områden
(Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 15)
Utveckla och skapa mötesplatser och målpunkter som möjliggör möten mellan åtskilda
grupper och som är lättillgängliga (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b:
16-17)
Variation, småskalighet och en tydlighet mellan offentligt och privat ska eftersträvas
(Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 17)
  ǡ      ǡ   ¤  
ϔ

”

”

(Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 17)

-

Staden ska förtätas som ett led i att öka variation och binda samman staden
(Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 18, 20)
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-

En bredare samverkan och ett helhetsperspektiv ska främjas där ler aktörer och
medborgare är delaktiga (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 19)

Det lyfts även fram aspekter som är problematiska och utgör en negativ påverkan på den
sociala hållbarheten:
-

Barns rörelsefrihet hindras allt mer i städer på grund av en reell och upplevd otrygghet
och brist på hänsyn till barns behov i städer (Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö, 2013b: 9)
Boendesegregationen anses har en stor roll för den ojämlika hälsan och är därmed
en negativ faktor för sen sociala hållbarheten (Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö, 2013b: 20)

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö
De inieras vad social hållbarhet är? Hur i så fall? Görs social hållbarhet synonymt med andra
begrepp eller används särskilda begrepp för att beskriva det?
Vad social hållbarhet innebär är ingenting som lyfts i detta politiska dokument. Däremot
framhålls det hur det är en ständigt pågående process:
Ú ¤ ¡¡¤¤ 

”

(Malmö stad, 2014b: 7)

”

Att dokumentet sedan utgår ifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö gör att fokus
ligger på hälsoaspekter. Social hållbarhet görs i dokumentet därmed synonymt med hälsa till
stor del, då paralleller dras mellan ett socialt ohållbart samhälle och delar av befolkningens
dåliga hälsoförhållanden. Förbättras den sociala hållbarheten anses därmed också invånares
hälsa förbättras (Malmö stad, 2014b: 9-10).
Vad sägs inrymmas i begreppet social hållbarhet och hur kopplas det till fysisk planering?
Rätten till hälsa och bostad anses vara två grundförutsättning för social hållbarhet och goda
levnadsvillkor. Goda levnadsvillkor och hälsa anses därmed i sin tur vara ett mått på hur långt
man kommit i arbetet mot en socialt hållbar stad. Här uttrycks också hur stadsplanering och
fysisk planering är ett verktyg för att bidra till en positiv utveckling i processen som social
hållbarhet innebär (Malmö stad, 2014b: 10, 50, 52)
  ¡      ¡ ¡  ϔ
¤Ǥ    ¤   Ú  
Ú¤ǡ ǡ¡ÚÚ

”

”

(Malmö stad, 2014b: 10)

Vidare uttrycks hur sociala och politiska faktorer påverkar grundförutsättningarna för en
socialt hållbar utveckling, vilket inte är något som fysisk planering som fenomen kan påverka
(Malmö stad, 2014b: 56)

”

Problematiseras de initionssvårigheterna av social hållbarhet?
 Ú ¤¤ ¤ 
ϔÚǤÚÚ¤
Ú  ¡Ú
ϔÚ¡ ¤ 

”

(Malmö stad, 2014b: 14)
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Svårigheterna med de initionen av begreppet lyfts härmed kort fram. Vidare behandlas det
igen vid diskussion om att Sociala konsekvensbedömningar bör användas i arbetet och hur
det, utan en tydlig de inition av begreppet, uppstår svårigheter i vad och hur aspekter ska
mätas och värderas.
ǥÚ¡ϔ Ú ¤ǡ
 ǡ ¡ÚǤ
¡¤¤ 

”

(Malmö stad, 2014b: 54)

Vilka aspekter och fysiska åtgärder uttrycks kunna ha positiv respektive negativ inverkan på
social hållbarhet?
I dokumentet behandlas hur kommunstyrelsen väljer att ställa sig bakom visa förslag från
Malmökommissionen och hur dessa förslag och andra åtgärder kopplade till den fysiska
planeringen tros kunna ha positiv inverkan för den sociala hållbarheten:
-

”
-

”
”
”
-

En demokratisering av styrningen eftersträvas (Malmö stad, 2014b: 13, 18)
Behov av ett perspektivskifte för att se mer långsiktigt på de beslut som tas på politisk
nivå så att inte årsbudgetar och mandatperioder får spela för stor roll i det långsiktiga
arbetet (Malmö stad, 2014b: 11)
Ställer sig bakom Kommissionens rekommendation om att etablera en social
   ¡      Ú
samhällsystemen mer jämlika

”

(Malmö stad, 2014b: 8)

En bredare samverkan mellan aktörer och förvaltningar, samt behov av att till större
mån involvera civilsamhället för ökat delaktighet och för kunskapsspridning (Malmö
stad, 2014b: 14, 18)
Metoder för att mäta hållbarhet inför politiska beslut föreligger vara nödvändigt (13)
Undersökningar om befolkningens levnadsvillkor borde göras för att komplettera
mätbar kvantitativ data mer en djupare kvalitativ sådan för att öka förståelse och
kunskap inför planering (Malmö stad, 2014b: 16)
Ett mer varierat boende i form av upplåtelseform och bostadstyp måste tillkomma för
att en mångfald av människor och familjekonstellationer ska kunna bo i staden (Malmö
stad, 2014b: 53)
Ú   Ú   Ú¤    Ú 


”

(Malmö stad, 2014b: 54)

¡¤ ϔ

”

(Malmö stad, 2014b: 55)

¡¤¤¡

”

(Malmö stad, 2014b: 56)

Finns ett behov av lättillgängliga och generationsöverskridande mötesplatser där
grupper med olika bakgrund och ålder kan mötas (Malmö stad, 2014b: 55)
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Det lyfts även fram aspekter som är problematiska och utgör en negativ påverkan på den
sociala hållbarheten:
-

Bostadsbristen och den ökande hemlösheten på grund av ekonomiska skäl ses som ett
stort hot mot en socialt hållbar utveckling i Malmö (Malmö stad, 2014b: 52)
En variation i upplåtelseform av bostäder anses i sig inte vara en lösning om inte
hyresnivåer på hyresrätter är hanterbara för en bredare grupp människor (Malmö stad,
2014b: 56)
¡¡Ú 

”

(Malmö stad, 2014b: 56)

”

Planprogram för Törnrosen och Örtagården i Rosengård i Malmö
De inieras vad social hållbarhet är? Hur i så fall? Görs social hållbarhet synonymt med andra
begrepp eller används särskilda begrepp för att beskriva det?
Begreppets betydelse beskrivs inte ingående. Däremot så tas det upp hur förutsättningar för
social hållbarhet ska eftersträvas där delaktighet och trygghet är i fokus och hälsa än en gång
utgör ett slags mått på hur långt den sociala hållbarheten nått (Malmö stad, 2015c: 3):
¤¡Ú¡Ú ¤ÚǤ
 Ú¡  ¤ ¤
 ¤¡Úǡ Ú 
för de som bor i området idag och imorgon

”

”

(Malmö stad, 2015c: 11)

Vad sägs inrymmas i begreppet social hållbarhet och hur kopplas det till fysisk planering?
Det konstateras i planprogrammet att det krävs betydligt mycket mer och ler insatser än
fysisk planering för att utjämna skillnader i hälsa (Malmö stad, 2015c: 3). Däremot framhålls
att fysisk planering kan vara ett led i arbetet mot social hållbarhet och hur det alltid står i
förhållande till övriga två dimensioner av hållbarhet:
¡Ú Ú¡ǡ
¡Ú Ú¡

”

(Malmö stad, 2015c: 3)

 ¡  ¡   Ú   Ú  
Ú¡  ¡       ¤ Ú¤ ¤
¡ 

”
”

”

(Malmö stad, 2015c: 17)

Problematiseras de initionssvårigheterna av social hållbarhet?
Denna problematik tas inte upp i dokumentet. Det är inte heller rimligt att kräva i ett dokument
av denna typ som är ett programförslag för utvecklingen av ett begränsat område
Vilka aspekter och fysiska åtgärder uttrycks kunna ha positiv respektive negativ inverkan på
social hållbarhet?
I dokumentet behandlas många konkreta lösningar för hur Törnrosen och Örtagården i
Rosengård ska kunna förbättras genom fysiska förändringar i miljön. Vissa av dessa förslag
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sträcker sig utanför stadsdelen eller är tillämpbara i ett vidare perspektiv. De faktorer som i
planprogrammet utrycks kunna ha en positiv inverkan på främjandet av social hållbarhet är
följande:
-

”

-

Gränsöverskridande samverkan behövs (Malmö stad, 2015c: 3)
Barriärer ska överbryggas (Malmö stad, 2015c: 18)
Fysiska sammanlänkningar i och mellan områden genom stärkande av stråk, så som
Rosengårdsstråket. Nya kopplingar skapar rörelse mellan
olika delar av staden (Malmö stad, 2015c: 6, 8, 15, 18, 34)
Även sammanlänka områden via kollektivtra iksatsningar (Malmö stad, 2015: 8)
En blandad bebyggelse måste eftersträvas gällande funktioner, utformning och
upplåtelseform (Malmö stad, 2015c: 6, 8, 24)
Funktionsblandning och möjliggörande för verksamheter skapar målpunkter och ett
förbättrat stadsliv (Malmö stad, 2015c: 6-8, 11)
Möjliggöra för möten genom att skapa platser med varierande utformning och utbud
för gränsöverskridande möten (Malmö stad, 2015c: 9, 39, 44)
Genom att bygga en tätare och mer funktionsblandad stad minska fysiska och mentala
barriärer

”

(Malmö stad, 2015c: 11)

Förstärkning och de iniering av offentliga gator och rum. Behov av tydligare
gränsdragningar mellan dessa för att de ska utnyttjas i högre grad (Malmö stad, 2015c:
9, 24, 41, 70)
Sociala konsekvensbedömningar ska införas och har till viss del genomförts för
planprogrammet då särskilda avsnitt behandlar just sociala frågor och hur programmet
kan leda till sociala konsekvenser (Malmö stad, 2015c: 42-46)

Det lyfts även fram aspekter som är problematiska och utgör en negativ påverkan på den
sociala hållbarheten:

”

-

Gemensamma faktorer för bostadsområden med en befolkning där hälsoskillnaderna
¡ǡ¡ ¡
staden

”

(Malmö stad, 2015c: 3)

Isolerade stadsdelar och brist på kopplingar är ett hot mot skapande av sociala
kontakter mellan grupper (Malmö stad, 2015c: 10)
Gentri iering ses som ett hot mot social hållbarhet och integration
(Malmö stad, 2015c: 43)

Jämförelse av dokumenten
I dokumenten så framhålls människors hälsoförhållanden kontinuerligt. I Stadens rumsliga
påverkan på hälsa, Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö och Planprogram för
Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård i Malmö så kopplas begreppet social hållbarhet
till hälsa (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 20; Malmö stad, 2014b: 9-10;
Malmö stad, 2015c: 3). Detta har säkerligen att göra med att Kommissionen för ett socialt
hållbart Malmös rapport har fått stort genomslag och genomsyrar efterföljande dokument
och hur de lyfter fram de sociala frågorna kopplade till just hälsa. Malmökommissionens
slutrapport publicerades i slutet på 2013 och samtliga dokument som ingått i den kvalitativa
innehållsanalysen är från senare datum.
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I översiktsplanen är det social balans som lyfts som en förutsättning för en positiv utveckling
för Malmö (Malmö stad, 2014a: 6). Därför tolkas det som att social hållbarhet görs synonymt
med social balans – kanske för att undgå att behövs de iniera just social hållbarhet?
Generellt för dokumenten så förs ingen utförlig diskussion om vad social hållbarhet bör
de inieras som – vilket inte heller förväntats då samtliga dokument är plan- eller styrdokument
inom en mer praktisk kontext. Då forskningen inte kan eller vill de iniera vad social hållbarhet
är så är det kanske inte heller rimligt att begära att kommunen eller kommunpolitikerna i sina
handlingar ska göra detta? Dock så lyfts många aspekter fram i dokumenten som kan kopplas
till en socialt hållbar utveckling – bland annat att utvecklingen ska utgå från människan och
dennes behov och möjlighet att skapa sig ett gott liv (Malmö stad, 2014a: 6), att hälsa är tätt
förankrat med människors sociala förhållanden (Malmö stad, 2013b: 20) och att arbetet för
social hållbarhet är en ständigt pågående process (Malmö stad, 2014b: 7).
Alla fyra dokument är överens om att fysisk planering kan främja utvecklingen mot social
hållbarhet. De belyser alla hur strukturella och fysiska förändringar påverkar människors
sociala sfär, hälsa och levnadsförhållanden. Vidare lyfter samtliga dokument hur planeringen
inte i sig själv är lösningen utan att det enbart kan utgöra en del, om än viktig del, av arbetet
mot ett mer socialt hållbart samhälle. Överens är de också om att politiska och sociala beslut,
normer, värderingar och insatser i grunden är det som främst avgör om utvecklingen blir
positiv eller inte (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 5, 6, 21; Malmö stad,
2014a: 15-16, 23, 40; Malmö stad, 2014b: 10, 50; Malmö stad, 2015c: 3, 17).
De initionsproblematiken som råder kring social hållbarhet är inte heller något som präglar
dokumenten. I kommissionens rapport och i kommunstyrelsens styrdokument så belyses
däremot hur det föreligger svårigheter i att mäta utvecklingen på grund av att indikatorer och
metoder för detta inte är givna eller bestämda (Malmö stad, 2014b: 54; Kommissionen för
ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 14). I Kommunstyrelsen i Malmö lyfter fram att det är av
vikt för framtida arbete kring hållbarhet att identi iera metoder och indikatorer, men klargör
också hur kommunen inte kan göra detta ensam utan att en bred involvering av aktörer måste
komma till stånd för att en gemensam de inition för just Malmö ska kunna formuleras (Malmö
stad, 2014b: 14).
Gemensamt för samtliga dokument är att de förslag, strategier och åtgärder som anses ha
positiv inverkan på den sociala hållbarheten även lyfter de problem som inns i staden.
Exempelvis att barriärer ska överbryggas är en yttring som visar på hur barriärer utgör ett
problem för möjligheten att främja en socialt hållbar utveckling. Gemensamt för dokumenten
är också att dessa problem hellre ses från det positiva hållet genom att belysas utifrån vilka
åtgärder som kan förebygga eller eliminera dem.
De åtgärder och förslag som dokumenten tillsammans tydligt förespråkar kunna ha en positiv
inverkan på social hållbarhet är följande:
-

att bryta barriärer
att främja möten mellan människor genom att erbjuda varierande och tillgängliga
mötesplatser
att verka för en variation i bebyggelse
att verka för funktionsblandning
att sammanlänka och koppla ihop staden och sudda ut gränser mellan områden
att verka för en bred och gränsöverskridande samverkan i arbetet för social hållbarhet
att motverka segregation genom fysiska insatser
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Kartläggning av fallstudieområdet
Som förberedelse inför observation i Malmö har teoretiskt material, främst från Gehl (2010,
2011, 2013) och Boverket (2006, 2010), legat till grund för vilket upplägg och vilket urval jag
valt för undersökningen. Förberedelser har även gjorts med hjälp av en digital genomgång
med olika kartverktyg på nätet, exempelvis Malmö stads egna karttjänst Malmö stadsatlas
(Malmö stad, 2015b), för att undersöka området och dess läge i förhållande till omgivningen.
I detta skede har även gator och platser valts ut som primära mål för undersökning. Detta för
att området i sin helhet är stort och vissa delområden är av större intresse tillsammans med
särskilda typer av fysiska fenomen, som framkommit i teoriavsnittet. Dessa särskilda fenomen
är sådana som, enligt forskningen, sägs hindra möjligheten för social hållbarhet. Ett exempel
på ett sådant fenomen som är av oerhörd betydelse i fallstudieområdet är fysiska barriärer.
De olika stadsdelarna (Norra och Södra Rosengård, Emilstorp, Östra Sorgenfri, Annelund och
So ielunds industriområde) inom fallstudieområdet, har olika karaktär. En kartläggning av
de olika områdenas fysiska strukturer och egenskaper har gjorts utifrån ett val av rutt som
utgjorts av någon huvudgata och mindre lokalgator i vardera delområde. Anledningen till detta
är för att begränsa den geogra iska utspridningen av undersökningen och den totala mängden
data. Att välja ut en given rutt anses tillräckligt för att kunna exempli iera stadsdelens karaktär
och huvuddrag.
Utöver kartläggningen av de olika områdenas skillnader i karaktär så har observation skett
i enlighet med scheman och utgångspunkter som presenteras nedan. Fokus har legat på att
identi iera hinder för möjligheten att skapa ett mer socialt hållbart område utifrån aspekter
som identi ierats i teoriavsnittet. Ett extra fokus har också varit att kartlägga barriärer och
dess upplevda påverkan i och mellan delområdena.

Observation av fallstudieområdet
Genomförandet av observationen av området pågick dels vid för lyttning i området, men även
vid stillasittande iakttagande av människor och aktiviteter runt omkring. Observationen gick ut
på att betrakta andra och andras rörelser samt även försöka sätta ord på den upplevelse och den
känsla som de olika områdena ingav. Till viss del hade kartläggningen av stadsdelarnas fysiska
karaktär kunnat studeras med hjälp av kartor, men görs bäst och på ett mer genomgående
sätt genom en kombination. Det som främst kan ses i kartform är byggnaders placering och
utformning i plan, samt hur vägnätet ser ut och är sammankopplat. På plats inventerades
byggnaders skala och bebyggelsens förhållande till gaturum, byggnaders estetiska utformning
och material, gaturummens utformning och tra ikprioritering samt andra karaktäristiska drag.
Aspekterna jag utgick ifrån vid observationen var följande och bygger på aspekter hämtade
från Boverket och Gehl (Gehl, 2010: 239; Boverket, 2006: 35, 37; Boverket, 2010: 9-10)
-

Vägnät och framkomlighett
Byggnader och byggnadsstruktur
Användning och utformning
Säkerhet och skydd
Rörelse

-

Mötesplatser och platsbildningar
Tillgänglighet
Kvaliteter
Utförande och design

Resultaten som redovisas i kommande del i arbetet är en sammanfattad redogörelse av de
mest utmärkande och karaktäristiska egenskaperna för vardera delområde.
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Resultat: observation av
fallstudieområdet

Observationerna ägde rum onsdagen den 15:e april, kl.
12.00-16.00 och torsdagen den 16:e april, kl. 11.30-15.30.
Under dessa dagar var det växlande molnighet, en del
vind och cirka 13 grader varmt.
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Figur 7 - Fallstudieområdet med de olika delområdena
Figur 8-13 - Kartutsnitt över delområdena samt rutterna för
observationerna i respektive område
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Vid observation i So ielunds industriområde rörde jag
mig från Lantmannagatan i höjd med Enskifteshagen och
vidare och in på Kopparbergsgatan för att både gå norrut
längs Norra Grängesbergsvägen och söderut för att gå
under järnvägen och vidare in till Södra Rosengård.
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I Södra Rosengård rörde jag mig främst längs det nya
Rosengårdsstråket. Jag kom från väst under järnvägen
längs en separerad gång- och cykelbana som kopplades
samman med Bennets väg, vidare i tunnel under Västra
Kattarpsvägen och längs Rosengårdsstråket, parallellt
med von Rosens väg, hela vägen bort till Rosengårds
Centrum. Jag gick senare tillbaks längs samma stråk för
att svängs in en bit på Staeël von Hofsteins väg, som är det
gång- och cykelstråk som leder över till Norra Rosengård,
samt en kort bit längs en gång- och cykelbana in mot den
större gemensamma gröningen i området.
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Figur 8 - Observationsrutt i Östra Sorgenfri

Bild 1 - Bebyggelse längs Ö. Farmvägen

Bild 3 - Bebyggelse längs Sorgenfrivägen

i bebyggelse och utformning. Variation förekommer i både
färg och form. Området känns ändå sammanhängande och
skalan på bebyggelsen är medelhög, generellt mellan 3-6
våningar, med undantag från ett delområde med högre hus
i norr. Variation inns även i hur bebyggelsen förhåller sig
till gaturummen – i vissa delar består kvarterstrukturen
av rutnät och slutna kvarter, andra med bebyggelse
fritt orienterat i landskapet med entréer mot de öppna
gårdarna. Gatustrukturen är också varierande. En
huvudgata genom området identi ieras – Östra Farmvägen
– där en högre tra ikering förekommer och cykeltra ik har
ett separat spår. Utöver denna upplevs området inneha
ett inmaskigt vägnät med cyklister och bilister blandat i
gatorna och gångtra ikanter längs trottoarerna.
Området domineras av bostadsbebyggelse men innehar
en del andra verksamheter och funktioner utspritt
inom området i form av exempelvis skola, förskola och
småbutiker. Dessa åter inns i bottenplan och på vissa
kvartershörn. Denna utspridning av små verksamheter
och butiker skapar variation och viss rörelse i området,
vilket gör att det känns aktivt och i gång. I området rör sig
en blandning av människor – allt från skolungdomar, till
motionärer, föräldrar med barnvagnar och pensionären
på hundpromenader. Där upplevs vara ett jämnt löde av
människor utspritt i området och inget huvudstråk för
gångtra ikanter identi ieras, även om Östra Farmvägen
fungerar som uppsamlande gata med busshållplatser.
I området inns inga självklara offentliga platser, men skolan
och matbutiken vid Amiralsgatan är verksamheten som
genererar möten. Avsaknad av offentliga platsbildningar
och där platsbildningar till viss del åter inns är dessa inte
utnyttjade eller utformade på något särskilt sätt eller för
något givet ändamål.

Bild 2 - Bostäder & service längs Båstadsgatan

Bild 4 - Bebyggelse längs Bodekullsgatan

Området upplevs ha god framkomlighet och permeabilitet
då vägnätet är inmaskigt och området i sin helhet
lättorienterat. Variation i tydligheten mellan offentligt
och privat förekommer. Det upplevs delvis som slutet
på grund av kvartersstrukturen, men inte otillgängligt
eller avvisande bortsett från vissa gårdar, exempelvis
längs Östra Farmvägen, där bostadsrättsföreningar
har inhägnade och låsta gårdar. Där husen står i park
är gårdarna istället genomsläppliga och invärtes lite
isolerade och vända mot varandra, vilket gör att gårdarna
känns delvis privat, delvis offentliga.
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Annelund

Vägstrukturen är svårbestämd utifrån det lilla område
som ingår i observationen. Den tra ik som förekommer
har ett lugnt tempo och området utgörs mest av gator
som känns som lokalgator med blandad tra ik. Även
rörelse av människor är lugn. Få människor är i rörelse
i området och en möjlig anledning till detta skulle kunna
vara delområdets långsmala öst-västliga riktning och att
de därför hellre väljer att röra sig länga parallella stråk så
som längs Amiralsgatan eller det cykelstråk som leder in
till centrum som går längs Enskifteshagen.
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I den del av Annelund som ingår i observationen är
bebyggelsen mellan 4-5 våningar hög och i en de inierad
struktur som i många fall är sluten mot gaturummet. Där
bebyggelsen inte tydligt de inierar skillnaden mellan privat
och offentligt förekommer tydliga avgränsningar i form av
staket och grindar. Detta har troligtvis att göra med att
mycket av bebyggelsen utgörs av bostadsrättsföreningar
som vill hålla obehöriga utanför. Bebyggelsen utgörs
i princip uteslutande av bostäder där utformningen
gestaltningsmässigt är likformig, men inte enformig.
Detta utmärker Annelund på så sätt att området vid
första anblick uppfattas som öppet och genomträngligt,
men sedan tydligt är slutet och indelat mellan privat och
offentligt.

Figur 9 - Observationsrutt i Annelund

Bild 5 - Bebyggelse längs Vitemöllegatan

Utöver Enskifteshagen åter inns inga mötesplatser i
området. Det offentligt utgörs av gaturummet.
Bild 6 - Enskifteshagen från öster
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I So ielunds industriområde är bebyggelsen storskalig.
Även om byggnaderna höjdmässigt inte alltid är särskilt
höga så är de ytmässigt krävande. Byggnaderna har inget
förhållande till gaturummen, bortsett från där verkstäder
och verksamheter till viss del har behov av direkt kontakt
med gatan. Restytor, ”döda ytor” och parkerade bilar
är tydliga inslag i omgivningen i området. Indelningen
mellan privat och offentligt är dock tydlig då gatan
utgör det offentliga och industritomterna har tydliga
avgränsningar runtom i form av staket. Området utgörs av
olika former av verksamheter, industrier och en liten del
kontor kopplade till dessa. Utformningen av bebyggelsen
baseras på funktion och domineras av plåt och hårdgjorda
ytor.

ͷͶǦϔǤ

Då området utgörs av verksamheter som till viss del är
besöksintensiva är det mycket rörelse i området vid tiden
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för observation. Verksamheterna är dock bara aktiva
dagtid och därför kan det tänkas att området uppfattas
annorlunda kvällstid.

Bild 7 - Bebyggelse längs N. Grängesbergsvägen

Bild 8 - Bebyggelse längs Kapparbergsgatan

Bild 9 - Bebyggelse längs Kopparbergsgatan

Vägnätet följer bebyggelsens storskalighet. På grund
av de stora industritomterna och ett mindre behov av
tillgänglighet till byggnaderna från gaturummet blir
vägnätet grovmaskigt. Området är relativt högt tra ikerat,
främst med genomfartstra ik i form av båda cyklar och
bilar. Verksamheterna genererar också en hel del tra ik
och längs Norra Grängesbergsvägen kan kon likter
mellan cyklister och bilister uppstå där verkstädernas
garageinfarter skär av cykelstråken. Cykelstråken i
området, framförallt längs Norra Grängesbergsgatan och
Lantmannagatan, är litigt använda.
Enskifteshagen gränsar mot So ielunds industriområde,
men bortsett från denna åter inns inga offentliga
mötesplatser eller platsbildningar. Däremot kan det
anses innas en hel del mötesplatser som är aktiva
dagtid i området – dessa är bland annat de olika
besöksgenererande verksamheterna. Många platser, både
i det offentliga gaturummet och på de icke-använda ytorna
bakom staketen, känns övergivna, ödsliga eller som om de
inte tillhör någon, då de inte är välskötta. Då gatunätet
också är storskaligt i So ielund gör det att området inte
känns tillgängligt för någon som rör sig till fots eller på
cykel.
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Figur 11 - Observationsrutt i Emilstorp

Bild 12 - GC-väg vid mur längs Scheelegatan

Bebyggelsen i Emilstorp består av industribyggnader
och verkstäder och är storskalig, likt den i So ielunds
industriområde. Dock uppfattas skalan i Emilstorp större
då den inte blandas upp av lika många mindre verkstäder
och besöksintensiva verksamheter. Området är därför
relativt tomt på människor även dagtid. Bebyggelsen
är inte heller orienterad efter eller utformad med ett
särskilt förhållande till gaturummet, utan är placerade
där funktionen de ska fylla bäst kan uppfyllas, ofta med
möjlighet för exempelvis lastbilar att vända eller köra
runt byggnaderna. Detta skapar mycket restytor eller
manövreringsytor innanför stängsel i området. Gränserna
mellan privat och offentligt är tydliga i området då alla
industri- och verkstadstomter är inhägnade. Området är
väldigt avskärmat i sin helhet. Längs hela Scheelegatan
som avgränsar i öster löper en hög mur och i väster
avgränsas området helt av järnvägen.
Området är enbart anpassat för biltra ik vilket tydligt
syns genom att enbart smala trottoarer med slitet och
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dåligt markunderlag inns. Inte heller några mötesplatser
förekommer. Scheelegatan, som går mellan Norra
Rosengård och Emilstorp vidare norrut, är högt tra ikerad.
Även inom området är det mycket tra ik och för höga
hastigheter. Framkomligheten i området som helhet
är därför varierande – för bilar är den bra i Emilstorp
och sämre för gång- och cykeltra ikanter. Både väg- och
bebyggelsestrukturen bidrar till att området inte alls
upplevs som tillgängligt eller genomträngligt för mjuka
tra ikanter.

Bild 13 - Bariumgatan i Emilstorp
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I Norra Rosengård består bebyggelsen av bostadshus i
två olika skalor – en större med lamell- och skivhus i 7-9
våningar och en mindre i 3 våningar. Bortsett från en skola
och förskola så är området väldigt monofunktionellt.
Byggnaderna är relativt enformiga i sitt uttryck och
det råder ingen större variation inom området. Inte
heller här är byggnaderna orienterade efter vägnätet,
utan de står istället i konstellationer som skapar öppna
gårdsrum emellan. Området består till största del av
bostadsrättsföreningar, vilket märks av genom skyltning
med bostadsrättsföreningarnas namn och staket och
bommar som avgränsar gårdarna mot de allmänna
vägarna i området. Visuellt är Norra Rosengård öppet i
sin struktur, men här inns också mycket bommar, staket
och grindar som avgränsar till bostadsrättsföreningarnas
gårdar. Dessa gårdar kan tänkas fungera som mötesplatser
för de boende, men för besökare åter inns inga offentliga
platser bortsett från de större grönområdena norr om
området. Norra Rosengård skiljer sig på så sätt mycket från
Södra Rosengård där det åter inns lertalet mötesplatser
och ler människor är i rörelse.

äg

Norra Rosengård

Figur 12 - Observationsrutt i Norra Rosengård

Bild 14 - Bebyggelse längs von Lingens väg

I området inns få bilvägar och de som inns är säckgator
som enbart kopplas mot någon större väg. Gång- och
cykelnätet är bättre kopplat och mer inmaskigt.
Tra ikslagen är därmed separerade, precis som i Södra
Rosengård. Stråket längs von Lingens väg känns ödsligt
då ingen bebyggelse vetter mot detta stråk.
Bild 15 - Gårdsutrymme vid von Lingens väg
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Södra Rosengård

Be
nne
t

sv
äg

Västr
a

Katta
rpsv
ägen

Am
irals
gat
an

Figur 13 - Observationsrutt i Södra Rosengård

Bild 16 - Vy från tunneln under V. Kattarpsvägen

Bild 17 - Målning på butiksfasad längs Bennets väg

Bild 18 - Örtagårdstorget/Rosengårdsstråket

Bild 19 - Bebyggelse längs Rosengårdsstråket

Bebyggelsen i Södra Rosengård är hög, generellt med
byggnader i 8-10 våningar i form av lamell- eller skivhus.
Några inslag av mellanhög bebyggelse inns, framförallt
i utkanterna av området och en del låg bebyggelse,
exempelvis i form av bokalerna längs Rosengårdsstråket.
Byggnaderna är fritt orienterade i landskapet och
förhåller sig därför inte heller till gaturummen. Strukturen
uppfattas som väldigt öppen, storskalig och gles på grund
av de stora ytorna mellan husen och för att gårdsrummen
inte är slutna eller de inierade av bebyggelse. Vad som är
offentligt och vad som är privat kan vara svårt att avgöra
i området. Största delen av de öppna ytorna uppfattas
som offentliga på grund av sin storskaliga karaktär och
öppenhet. Få platser uppfattas som privata eller avskilda.
Inom området förekommer en hel del små verksamheter
och butiker i bottenplan på bostadshus men med en viss
koncentration vid Bennets bazaar, Rosengårds Centrum
och i slutet av Bennets väg i väster.
Framförallt längs Rosengårdsstråket förekommer
platsbildningar
med
olika
användning
–
sittplatser, torgkaraktär, lekplats. Längs med hela
Rosengårdsstråkentgenom området inns platser att
mötas – från Rosengårds centrum, till Rosens röda matta,
Yallatrappan, Bennets bazaar och butikerna vid slutet på
Bennets väg. Även inom grönområdena i området, mellan
bostadshusen, inns mindre aktivitetsbestämda områden.
De lesta platsbildningar vid bostadshusen känns säkra
och överblickade då mycket fönster och balkonger har
översyn. Där är även en hel del folk i rörelse i området
under tiden för observationerna vilket bidrar till att
skapa rörelse i området. Stråken och platserna som är
lokaliserade eller går igenom grönområdena uppfattas
inte som lika trygga då de inte har samma närhet till
bostadsbebyggelsen och är därför inte lika överblickade.
I området inns också skolor och förskolor som generar
rörelse och möten. Längs järnvägsspåret i väster går det
även att inna odlingslotter. I det stora hela inns alltså
många platser för invånarna i området att samlas kring
och mötas till skillnad från de andra delområdena som
ingår i fallstudieområdet.
I området är tra ikslagen helt separerade. I nord-sydlig
riktning genom hela området löper Västra Kattarpsvägen
som är relativt högt tra ikerad. Generellt så är vägnätet
i området grovmaskigt och inte sammankopplat för
biltra iken. För gång- och cykeltra iken däremot så är det
desto mer sammanlänkat och det inns en genomgående
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god framkomlighet i området och vidare in mot centrala
Malmö via Rosengårdsstråket och andra stråk kopplade
till detta. Tra iksepareringen och nivåskillnaderna i
tunnlar eller över broar gör det svårorienterat för någon
som inte rört sig i området tidigare. Rosengårdsstråket
bildar ett tydligt stråk och det används litigt, inte minst
av cyklister på genomfart.
Bild 20 - Gemensamt grönområde

Observation av barriärer
Anledningen till att aktuellt fallstudieområdet valdes är framförallt på grund av dess stora
barriärer som skär igenom stadsdelarna och delar upp dessa till att bli enklaver skilda från
varandra. Detta går tydligt att se när en karta över området studeras och där syns då tydligt hur
framförallt järnvägen och Amiralsgatan separerar stadsdelarna och områdena från varandra.
En del i observationen av området handlar om att undersöka upplevelsen och påverkan av
dessa barriärer.
-

Hur dominerande är barriären?

-

På vilket sätt är det en barriär/varför uppfattas det som en barriär?

-

Har barriären något annat värde eller funktion?

Resultat: observation av barriärer
Amiralsgatan
Amiralsgatan går i princip igenom hela Malmö men ändrar
påtagligt karaktär till att mer efterlikna en motorled strax
innan vägen korsar järnvägen och fortsätter österut mot
genom fallstudieområdet. Amiralsgatan är inte bara högt
tra ikerad utan även utformad enbart med framkomlighet
för bilister i åtanke. Vägen är nedsänkt och ler ilig genom
området och utöver gång- och cykelbroar över vägen
åter inns enbart en signalreglerad övergång för gående
och cyklister i samma plan som vägen. Både visuellt och
fysiskt är Amiralsgatan en barriär. Vägen har inte alls
karaktären av en stadsgata och saknar hänsynstagande till
något annat är motortra ik. Det värde som Amiralsgatan
har är dess sammankopplande effekt för motorfordon och
kollektivtra ik. Bland annat har Malmöexpressen, Malmös
nya snabba elbussar, en egen il längs stora delar av vägen.

Bild 21 - Amiralsgatan som stadsgata strax efter
korsningen med Föreningsgatan mot öster

Bild 22 - Amiralsgatan med motorledsutformning
genom Rosengårdsområdet
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Kontinentalbanan

Bild 23 - Bild uppifrån banvall vid Annelundsskolan
mot Södra Rosengård.

Kontinentalbanan är ett järnvägsspår som i dagsläget
enbart transporterar gods, men som i framtiden ska
komma att även tillåtas förses med kollektivtra ik i form av
Pågatåg. Spåren är upphöjda på en banvall vilket ökar dess
visuella och fysiska inverkan i sin omgivning och förvärrar
dess barriäreffekt. Trots dess påtagliga påverkan i området
bör järnvägen ses som en stor möjlighet i samband med
att en tågstation anläggs i området och området blir en
nod i ett större kommunikativt nät i regionen. Järnvägen
har därför potential att tillgängliggöra området i sin helhet
och göra det mer attraktivt ur kommunikationssynpunkt
för boende och företag.

Bild 23 - Bild som visar Kontinentalbanans överfart
över Amiralsgatan.

Testpromenader
Som del i observationen av området och för att undersöka och utvärdera hur områdets
kopplingar och sammanlänkningar fungerar och upplevs och vilka hinder som står i vägen för
för lyttningar har två testpromenader gjorts (Gehl & Svarre, 2013: 34). Start- och målpunkt
valdes ut i förhand, innan platsbesöket, med hjälp av kartor och valdes på grund av dess
sträckning från en stadsdel diagonalt till en annan. Målet med promenaderna var framförallt
att utvärdera framkomlighet, hinder och orienterbarhet i för lyttning mellan olika stadsdelar
i området.

Resultat: testpromenader
Testpromenad #1
Testpromenad #1 gick från Östra Sorgenfri (korsningen mellan Bodekullsgatan och Östra
Farmvägen) till Södra Rosengård (Rosengårds Centrum) längs de vägar som illustreras i
Figur 14 (på efterföljande sida). Valmöjligheterna för rutten var väldigt begränsade och då
jag inte valde att korsa över till Annelund direkt från Östra Sorgenfri så var jag förpassad till
en enda möjlig övergång över Amiralsgatan till Rosengård. Längs hela Amiralsgatan och i dess
fortsättning i Rosengård var gång- och cykelvägen separerad från biltra iken. I Rosengård blev
denna separering mer påtaglig då den inte längre följde vägnätet för biltra iken. Väl i Rosengård
var det lätt att hitta till Rosengårds Centrum längs det genomgående Rosengårdsstråket. Rutten
kändes säker men lång. Framförallt längs gång- och cykelvägen parallellt med Amiralsgatan
där utformningen var väldigt enformig och rak.
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Figur 14 - Karta och bilder från Testpromenad #1.
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Testpromenad #2
Testpromenad #2 utgick från So ielunds industriområde (korsningen mellan Kopparbergsgatan
och Norra Grängesbergsgatan) och hade målpunkten i Norra Rosengård (von Lingens väg).
Vägen som valdes illustreras i Figur 15 här nedan. Även under denna rutt var valmöjligheterna
begränsade och som gående drogs jag hellre till att gå längs med Rosengårdsstråket än längs
Amiralsgatan. Då Rosengårdsstråket valdes fanns egentligen endast gång- och cykelbron över
till Norra Rosengård som alternativ. Gång- och cykelbron uppfattades som väldigt lång och
utsatt, både visuellt och vädermässigt. Väl över bron fanns också enbart en alternativ väg då
bostadsgårdarna i Norra Rosengård som vette mot gång- och cykelbanan var inhägnade.
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Figur 15 - Karta och bilder från Testpromenad #2.
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Möjligheter och utmaningar
Utifrån observationens alla delar har nödvändig information samlats in om de olika
delområdenas egenskaper, innehåll och utformning. Att vistas på platsen har även lett till
en mental bild och upplevelse av platserna som är ovärderliga vid vidare arbete kopplat
till fallstudieområdet. Denna samlade information kan också omsättas i möjligheter och
utmaningar som platser innehar.
Den största utmaningen inom fallstudieområdet är dess tydliga och dominerande uppdelning i
olika enklaver på grund av barriärerna som inns i området. Det som inte får glömmas är dock att
dessa barriärer också fyller viktiga, framförallt infrastrukturella, funktioner. Kontinentalbanan
måste exempelvis också belysas utifrån dess framtida värde som kollektivtra iknod och
tillgängliggörande för området och dess invånare. Barriärerna utgör en tydlig utmaning att
bryta och överbrygga, men dess dimensionering gör också att plats kan frigöras för att skapa
förändringar i miljön som eftersträvas.
Något som förstärker barriäreffekterna är också de olika delområdenas inåtvända utformning.
Att tydligare koppla samman och integrera stadsdelarna med varandra genom kopplingar och
ny bebyggelse måste göras om fallstudieområdets delområden ska kunna skapa en gemensam
helhet kring den planerade stationen.
Ytterligare en faktor som förstärker uppdelningen mellan områdena och som är en väldig
utmaning är de olika områdenas monofunktionalitet. Framförallt gäller detta industri- och
verksamhetsområdena Emilstorp och So ielund, men också till viss del bostadsområdena. Att
områdena har så olika funktion och gestaltning ökar skillnaderna och industriområdena kan
i sig ses som stora barriärområden som inte är tillgängliga eller genomträngliga för stadens
invånare. Utan exakta siffror uppfattas även delområdena domineras av olika upplåtelseformer,
vilket också gör att en distinktion uppkommer mellan områdena – om än kanske mer mentalt
kopplad. Om dessa områden på ett bättre sätt ska kopplas samman och integreras måste dock
varje delområdes karaktär och värden kartläggas så att inte dessa går förlorade. Inte minst om
sammanlänkning sker genom förtätning.
En positiv aspekt, och något som utgör en stor möjlighet, är fallstudieområdets korta avstånd
till centrum. Kopplingarna till centrum är i dagsläget bra men kan bli bättre. Att koppla de
olika delområdena till varandra bidrar inte bara till en bättre tillgänglighet till centrum, utan
också i och mellan delområdena. Avstånden till större grönområden är inte heller stora, men
kopplingarna till dessa skulle kunna förbättras.
Den sista utmaningen som kommer accentueras här är bristen på offentliga mötesplatser och
målpunkter i största delen av fallstudieområdet, med visst undantag från Södra Rosengård.
En stor målpunkt är redan i planeringsskedet – Culture Casbah – men ler behövs och bättre
kopplingar till, från och mellan dessa målpunkter och mötesplatser behövs i framtiden.

-OVIZMÆMS\QWVMZNZsVWJ[MZ^I\QWVMV
Då kartläggning av området och de olika stadsdelarna började med granskning av kartor hade
jag redan innan fältarbetet en föreställning om att Amiralsgatan och Kontinentalbanan skulle
utgöra stora barriärer i området. Dock så upplevde jag deras barriärskapande effekt som
betydligt mer påtaglig än förväntat. Kontinentalbanans placering på banvall med omgärdande
bullerplank upplevdes som väldigt avskärmande visuellt och som gångtra ikant kunde jag
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sällan se förbi denna. Att platserna för att gå under järnvägen var få förstärkte också järnvägen
som fysisk barriär. Amiralsgatans dimensionering och dominans i landskapet var också den
väldigt påtaglig och upplevdes vara väldigt lik en motorled, särskilt med de planskilda gångoch cykelbroarna och biltra ikens nedsänkning. Dess övergång från en vältra ikerad stadsgata
längre in mot innerstaden till dess ändrade karaktär genom framförallt Norra och Södra
Rosengård var påfallande.
Även stadsdelarnas olika karaktär var något jag förstått skulle märkas av vid observationen.
Likt barriärernas oväntat påtagliga inverkan var också stadsdelarnas olika karaktär väldigt
framträdande. Uppenbart är att stadsdelarna inte planerats med någon hänsyn till sina
intilliggande områden, varken gestaltningsmässigt eller gällande kopplingar däremellan.
Samtliga stadsdelars bebyggelse är vänd inåt, mot den egna stadsdelen vilket skapar en
slutenhet utifrån och ut mot omkringliggande stadsdelar. Stadsdelarna är planerade och
byggda i olika skalor, med olika förhållning till det offentliga och efter olika stadsbyggnadsideal.
Att fallstudieområdet även innefattar industriområden, med utformning baserad på funktion
och produktion, är föreliggande svårigheter för möjligheten att skapa ett mer sammanlänkat
område och dessa områden kan i sin helhet ses som barriärer.

Sammanfattning av fallstudiens resultat
Frågorna som den kvalitativa innehållsanalysen ställde hade för avsikt att lyfta hur olika
kommunala eller kommunalt initierade dokument belyser sociala hållbarhetsaspekter.
Positivt var att alla dokument mer eller mindre lyfte de sociala frågorna. Det gick dock att
se en viss skillnad mellan de två plandokumenten, översiktsplanen och planprogrammet,
och dokumenten från Malmökommissionen respektive kommunstyrelsen på så sätt att
plandokumenten på ett mer påtagligt sätt framhöll de lösningar på vissa problem genom
fysiska förändringar. I plandokumentens kontext kan detta ses som ett försök till att motivera
de föreslagna åtgärderna eller inriktningarna som dokumenten förespråkar.
Trots att dokumenten som ingick i innehållsanalysen var upprättade av en blandning
av aktörer och grupper (kommunala tjänstemän, kommunpolitiker, forskare) var de
samstämmiga gällande många av de förändringar som den fysiska planeringen kan bidra
till. Dessa rörde överbryggandet av barriärer, sammankoppling av staden, skapandet av
varierande mötesplatser, variation i bebyggelse och funktion, gränsöverskridande samverkan
och motverkande av segregation. Dessa punkter, som var de som framhölls mest, korrelerar
med mycket av den problematik som inns inom fallstudieområdet. Sådant som också lyftes
i dokumenten och som hade kunnat vara relevant för förändringar i fallstudieområdet var
bland annat att planera för en förtätning för att förbättra närheten mellan människor och
mellan människor och serviceutbud, att ha ett helhetsperspektiv och se till området i relation
till staden i sin helhet, förtydliga förhållandet mellan offentligt och privat och motverka inte
bara boendesegregation, utan även rumslig segregation i det offentliga rummet.
De största svårigheterna som identi ierades genom observation av fallstudieområdet hade att
göra med barriärer i form av vägar, järnväg och industriområden, få och dåliga kopplingar
mellan områden, monofunktionalitet och enformighet inom delområden och en uppdelning
i upplåtelseformer och befolkningsgrupper mellan områdena. De identi ierade svårigheterna
var till viss del förväntade, men besannades och stegrades under observationens gång.
Barriäreffekterna och de olika stadsdelarnas olikheter var mycket tydligare och större än
förväntat utifrån kartstudierna och fallstudieområdet i sin helhet skulle behöva långtgående
och omfattande satsningar för att tackla de identi ierade utmaningarna.
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En sak som upplevdes vid observation var att, trots stora barriärer, så är avstånden mellan
delområdena små. Även avstånden till resterande del av staden är korta. Dessa geogra iska
förutsättningar kan innebära att det med till synes enkla medel kan göras stora förändringar i
miljön som skulle kunna leda till en socialt bättre miljö i fallstudieområdet.
Med utgångspunkt från människors behov och möjligheter lyfts också, framförallt i
kommunstyrelsens och Malmökommissionens dokument, hur det föreligger ett behov av
att de iniera och konkretisera vad social hållbarhet ska innebära i Malmö. Även ett behov av
att besluta om vad och på vilka sätt faktorer och fenomen ska mätas för att arbetet på sikt
ska kunna utvärderas och göras på ett fullgott sätt och förbättra för invånarna och staden
i sin helhet föreligger. I denna process framhålls också hur detta enbart är möjligt med ett
gränsöverskridande och tvärvetenskapligt samarbete och med ett långsiktigt perspektiv
(Malmö stad, 2014b; Kommissionens för ett socialt hållbart Malmö, 2013: 14).
Problemen som begreppet social hållbarhet medför gällande de inition, innebörd och mätbarhet
är svåra att koppla till observationens resultat. Något som dock lyfts fram i dokumenten är
hur planeringen, för att vara socialt hållbar, måste utgå från människan och dennes behov
och möjlighet att skapa sig ett gott liv utifrån de möjligheter som planering besitter till att
verka för detta. I fallstudieområdet skulle detta kunna omsättas till ett behov av att utgå ifrån
människorna som bor på platsen och deras behov för att förbättra deras förutsättningar och
möjligheter till att leva de liv som de önskar.
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05.Resultat &
slutsatser

56 - Planering som möjlighet
j
för social hållbarhet?

I denna avslutande del kommer svar på arbetets problemformulering och frågeställning och
en bredare slutdiskussion kring ämnet som arbetet behandlat presenteras. Slutsatserna, som
binder samman arbetets teoretiska och praktiska del, kommer sist att utmynna i strategier
för fysiska förändringar som främjar social hållbarhet. Strategierna lyfts därefter in och
exempli ieras inom fallstudieområdet på en övergripande nivå.

Slutsatser
Att social hållbarhet skulle vara något entydigt och de inierat är något som de teoretiska
utgångspunkterna för detta arbete direkt avfärdar. Istället framhålls hur den sociala aspekten
av hållbarhet till viss del fortfarande är outforskad men hur detta ställer till problem vid försök
att använda begreppet i praktiken – så som är fallet i fysisk planering (Partridge, 2005: 6-7).
Ofta används istället andra begrepp som synonymer eller lera begrepp som sägs inrymmas
i det övergripande social hållbarhet. Ibland uppfattas det som att detta görs för att undgå
komplexiteten i hållbarhetsbegreppet. Så är bland annat fallet i Malmö stads översiktsplan där
begreppet social balans istället får agera ledord för den positiva sociala utvecklingen som ska
eftersträvas i kommunen (Malmö stad, 2014a: 6). Istället för en given de inition förespråkas
istället att begreppet ska vara kontextberoende och föränderligt (Partridge, 2005: 13;
Tunström et al, 2015c: 41). Att komma fram till slutsatsen att begreppet borde vara föränderligt
förkastar till viss del behovet av den teoretiska ansatsen som inryms i detta arbete. Genom att
teorin lyfter svårigheten i att bestämma en given de inition för begreppet förespråkas istället
en kontextuell de inition. Ett kontextberoende begrepp kan dock sägas frigöras från och inte
ha behov av teoretisk förankring. Ska strävan efter att de iniera begreppet därmed slopas?
Att begreppet ska vara kontextberoende och föränderligt understryks av det faktum att
samhället idag ses som mer komplext och att social hållbarhet kan innefatta allt från kollektiva
grundförutsättningar till individers strävan efter en viss livsstil (Griessler & Litting, 2005:
5-7). Även det faktum att social hållbarhet inrymmer ett framtidsperspektiv motiverar att
begreppet ska kunna omde inieras (Partridge, 2005: 8, 10). Här kan en svårighet uppkomma
kopplad till just den fysiska planeringen som i någon mån faktiskt planerar samhället och dess
strukturer för en framtid som ingen vet hur den kommer att se ut. En utmaning kan därmed
sägas ligga i att inom planeringen ändra perspektiv till att försöka planlägga så att lexibilitet
och föränderlighet är möjlig utifrån förändringar i samhället och människors rådande och
framtida behov och önskemål.
Behovet av att kunna utvärdera och mäta samhällsutvecklingen utifrån sociala aspekter
föreligger likt väl, trots att det inte är helt klart vad eller hur detta ska gå till (Nilsson & Hägred,
2010: 127). Tidiga modeller för att mäta hållbarhet kritiseras för dess brist på hänsyn till de
sociala aspekterna. Dels för att dessa frågor inte värderats som lika viktiga, men dels också
för att en svårighet föreligger i att mäta dessa värden (Griessler & Litting, 2005: 4-5). Då de
tre dimensionerna ska vägas samman har både ekonomiska och ekologiska aspekter kunnat
mätas, värderas och uttryckas i siffror vilket gjort dem mer konkreta och lätthanterliga och de
sociala frågorna har då hamnat i skymundan.
Att sträva efter att utveckla ett ramverk med indikatorer som är mätbara förespråkas av
forskningen i arbetet så väl som kommunstyrelsen i Malmö. Samtidigt lyfts svårigheten i att
formulera detta ramverk och välja lämpliga indikatorer och hur dessa måste komma fram ur
ett tvärvetenskapligt perspektiv med olika aktörer i samverkan. Ett sådant ramverk efterfrågas
bland annat för att politiker ska kunna ta mer väl avvägda beslut där sociala faktorer på ett
bättre sätt kan belysas och bedömningar göras i dess förhållande till andra hållbarhetsfaktorer
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(Malmö stad, 2014b: 14, 54; Vanclay, 2002: 194-195, 208). Behovet att på något vis göra sociala
faktorer mätbara förespråkas också av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö för att
kunna skapa någon form av underlag för beslutsfattarna att ta ställning till (Kommissionen för
ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 14). Även i detta sammanhang lyfts kontextberoendet fram
och hur inget ramverk och inga indikatorer är av värde utan sitt sammanhang (Partridge, 2005:
4; Koning, 2002: 72-73). Att därmed arbeta för att utveckla ett brett ramverk är angeläget för
att det ska kunna tillämpas oavsett tid, rum eller skala och för att frågorna ska få utrymme i
debatter och vägas in vid beslutsfattande (Colantonia, 2008: 18; Dempsey, 2011: 292; Reeves,
2005: 32-34).
Ytterligare en slutsats som går att dra utifrån undersökningarna i detta arbete är att planering
framhålls som viktig för främjandet av social hållbarhet, men att där också inns tydliga
begränsningar i vad som går att göra med planering. Där framhålls hur planering inte innehar
den slutliga makten utan politiska strömningar och ideal tillsammans med privata aktörer och
byggföretag spelar en avgörande roll för genomförandet (Nilsson & Hägred, 2010: 129). En än
mer utpräglad begränsning är planeringens oförmåga att ändra mer djupt rotade samhälleliga
normer och värderingar som kan verka hämmande för den sociala hållbarhetens utveckling,
något som belystes i forskningen såväl som i de kommunala och kommunalt initierade
dokumenten (Manzri et al, 2010: 12; Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 21;
Malmö stad, 2014a: 15-16; Malmö stad, 2014b: 56; Malmö stad, 2015c: 3).
Samtliga dokument som ingick i den kvalitativa innehållsanalysen förespråkar förändringar i
en positiv anda genom att tala om de positiva förändringsmöjligheterna på ett grundläggande
sätt, utan vidare nyansering och framhållande av komplexiteten i dessa förändringar och
dess osäkra utfall. Forskningen belyser därmed hellre problem och svårigheterna som dessa
medför, medan plan- och policydokumenten hellre lyfter fram förslag på lösningar. Dock
hindrar inte detta den samstämmighet som existerar gällande vilka förändringar som den
fysiska planeringen bör eftersträva för att främja en socialt hållbar utveckling. Fallstudiens
resultat kompletterar här istället forskningsöversikten genom att mer konkreta lösningar
som åter inns i plandokument diskuteras och problematiseras i forskningen, om än på ett
luddigt och visionärt sätt. Däremot går att inna att vissa aspekter som uttrycks gynna en
socialt hållbar utveckling, så som exempelvis förtätning, förespråkas i vissa delar av plan- och
policydokumenten (Kommissionen för ett socialt hållbar Malmö, 2013b: 8, 18, 20; Malmö stad,
2014a: 6) men som inte går att hitta i den forskning som studerats inom ramarna för detta
arbete. Det går även att åter inna en viss skillnad mellan forskning och praktik gällande vikten
av människors boende. Plan- och policydokument lyfter gärna fram boendesegregation som
ett överhängande problem för Malmö och att upplåtelseformer förstärker denna segregation
(Malmö stad, 2014a: 20; Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013b: 20; Malmö stad,
2014b: 52-53, 56). Forskningen som använts i arbetet belyser istället den sociala och rumsliga
segregationen i större mån och uttrycker hur boendesegregationen delvis är ett bristande
mått för att mäta segregation. Att exkludering istället är av större vikt när segregation ska
diskuteras och åtgärder för att motverka denna formuleras (Legeby & Marcus, 2011: 155-156;
Arnstberg & Bergström, 2010: 55, 87). Fokus på boendefrågor, så som exempelvis bostadsbrist
och boendesegregation är tydligt förekommande i de kommunala dokumenten. Detta
återspeglas inte i aktuell forskningsöversikt. Därmed förespråkas inte förtätning i forskningen
så som den gör i de kommunala dokumenten. Detta kan därmed ses som en delvis politisk
yttring eller uttryck för rådande planeringsideal. Men även om förtätning i sig inte förespråkas
i forskningen så står det inte i strid med de lösningar som faktiskt gör det. Att exempelvis
binda samman och koppla ihop städer förespråkas och förtätning kan på så sätt ses som ett
exempel på hur sammankopplande åtgärder skulle kunna ta sig uttryck i fysisk form. Men att
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för den skull påstå att förtätning i sig gynnar den sociala hållbarheten är enbart en utvald del
av sanningen.
Åtgärder som förespråkas i forskningsöversikten och från Malmö stad går på många sätt hand
i hand. Vissa aspekter som lyfts i dokumenten kopplade till Malmö har inte stöd i forskningen
som tagits med i detta arbete. Detta behöver inte innebära att dessa åtgärder inte förespråkas på
forskningsnivå, utan kan helt enkelt ha med arbetets avgränsningen att göra. De åtgärder som
talades litigast för i innehållsanalysen, och som redovisas i det sammanfattade resultatet av
denna (se sidan 36), inner därmed alla stöd i forskningsöversikten. Vissa andra aspekter som
lyftes i plan- och policydokumenten hade inte stöd i den undersökta forskningen. Exempelvis
förordades bland annat i kommunstyrelsens dokument hur sociala investeringsmodeller ska
införas i planeringsarbetet och att det föreligger ett behov av att se långsiktigt inför beslut
kopplade till sociala aspekter (Malmö stad, 2014b: 11, 16, 54). Dessa åtgärder kan istället
kopplas till dokumentets politiska karaktär och kontext, vilket gör att den förespråkar
åtgärder från en viss vinkel och inom ett visst fält. Att de vanligast förekommande förslagen
på åtgärder har ett brett stöd i forskningen får dock ändå betraktas som att konsensus till hög
grad råder kring vilka aspekter i den fysiska miljön som påverkar graden av social hållbarhet
i ett samhälle. Så trots att ingen bestämd de inition kring vad begreppet social hållbarhet i sin
helhet innebär så råder samstämmighet inför vilka åtgärder som borde införlivas

Diskussion
Att områdena som fallstudien innefattar pekats ut som särskilt viktiga att utvecklai både
Malmökommissionens slutrapport (2013a) och Malmö stads översiktsplan (2014a) är
förståeligt. De svårigheter som området innehar är på många sätt typiska. Baserat på
forskning kopplad till fysisk planering och social hållbarhet innehar området typexempel på
fysiska strukturer som motverkar social hållbarhet och som genom planering därmed går
att förändra och förbättra. På grund av områdets förutsättningar skulle många förändringar
dessutom kunna ske med små medel. Om dessa förändringar sedan leder till bättre sociala
förhållanden, social integration och social sammanhållning går inte att säga i förväg. Bättre
förutsättningar för detta skulle däremot kunna skapas och på så sätt eventuellt påverka de
boendes förutsättningar till bättre levnadsförhållanden, deras delaktighet i samhället i stort
och de negativa fördomar som inns om vissa av delområdena.
Resultatet av detta arbete skulle med största sannolikhet blivit likartat även utan genomförandet
av en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att dokumenten som ingick i analysen befäste redan
uppkomna förhållningssätt och förespråkade åtgärder som tagits upp i forskningsöversikten.
Dock påvisar detta en enighet gällande vad som kan och borde göras i praktiken även om
plandokumenten inte belyser problematiken, komplexiteten och motiven för åtgärder på ett
lika utförligt sätt som forskarna. Att se att den praktiska planeringen på kommunal nivå, och
i detta fall Malmö stad, gör sitt bästa i att tackla den utmaning som social hållbarhet innebär
är positiv. Roligt att se är också hur de ser utmaningen som en möjlighet att formulera om mål
och införskaffa ny kunskap för att göra förutsättningarna för Malmöborna så goda som möjligt
genom exempelvis pilotprojekt som Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och det nya
projektet Levande Malmö.
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Begreppet social hållbarhet är ett ständigt föränderligt begrepp med olika betydelse beroende
på vem som frågar och vem som svarar, vilken världsbild dessa innehar, samt vilken avsikt och
i vilken kontext frågan ställs. Samtidigt verkar det inom planeringen råda en relativ samsyn
kring vilka åtgärder som kan och bör sättas in för att förbättra de fysiska förutsättningarna
för social hållbarhet. Och det är kanske här som mer kan göras. För trots begreppets
de initionssvårigheter i ett brett och universellt perspektiv kanske det går att utarbeta ramar
för vad det kan och bör innebära inom den fysiska planeringen? Om inte på nationell nivå så
kanske på regional eller kommunal?
Jag anser att det föreligger ett behov av ett ramverk för den sociala hållbarhetens innebörd inom
den fysiska planeringen. Detta för att kunna rikta insatser, skapa tyngd i de sociala frågornas
betydelse, underbygga argument för förändring och sprida kunskap till invånare, politiker,
myndigheter och privata aktörer. Har alla samma ramverk kan en diskussion lättare föras där
de olika parterna kommunicerar samma språk. Planerare kan då utöka sina möjligheter att,
inom den begränsade makt som de har, ändå påverka stadsutvecklingen i en socialt hållbar
riktning genom samverkan med och hjälp av andra.
Föränderligheten och oförutsägbarheten är något som präglar städer och stadsliv och inte
bara begreppet som behandlats i detta arbete. Därför anser jag att nyckeln till att kunna
främja en social hållbarhet i planeringen ligger i att arbeta fram ett systematiskt sätt att få in
ett brett ramverk som behandlar de sociala aspekterna. Detta i kombination med att planera
för att ge utrymme för förändring och lexibilitet. För vem säger att det som anses vara
socialt hållbara lösningar idag är de samma om 20 år? På 60- och 70-talet ansågs det största
hotet mot människors behov och goda levande vara osanitära bostadsförhållanden med
ett rationellt byggande av miljonprogrammen som åtgärd. Idag ses den tidens lösningar på
samhällsbyggandet med skepticism – inte minst kopplat till dess miljöers brister i främjandet
av social hållbarhet. De åtgärder som idag förespråkas främja den sociala hållbarheten – så
som variation i bebyggelse, platser för möten och sammankoppling av stadens delar - kanske
i framtiden kommer att få utstå samma kritik som rationalismens planeringeideal får utstå
idag? Detta får dock inte sätta stopp för strävan att, utifrån den kunskap vi har idag och de
rådande förutsättningar som präglar samhället i dagsläget, planera för att förbättra människors
sociala förhållanden genom planering. Men kanske kan vi minska riskerna för en framtida
negativ påverkan eller kritik om dessa förändringar görs på ett sätt som, i den mån det går, ger
utrymme för förändring? Denna lexibilitet tror jag har möjlighet att skapa en stabilitet och
resiliens för vad framtiden kan komma att innebära. Och visst skulle det anses hållbart?
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Strategier för en socialt hållbar stadsutveckling
De strategier som presenteras här nedan har sin utgångspunkt i aktuell forskning som ingått
i forskningsöversikten och den innehållsanalys som genomförts i detta arbete. Därmed bör
de ses som strategier som har förankring i teori, men även förespråkas i praktiken. Hur
dessa strategier sedan kan tillämpas inom fallstudieområdet i Malmö baseras främst på de
observationer som genomförts i området och de utmaningar och möjligheter som i samband
med dessa formulerades.
Att binda samman delheter till en helhet
Att sudda ut gränser mellan stadsdelar och binda samman stadens alla delar på
ett bättre sätt. Att möjliggöra för fri rörelse och tillgänglighet mellan stadens
alla delar och stadens alla invånare. ”Stadsdel” – ”del” = ”Stad”.
Att bryta barriärer
Att identi iera barriärskapande effekter som utgör hinder för rörlighet
och möten i staden och bryta dessa. Men också att försöka se barriärers
funktioner och möjligheter att omvandlas till sammanbindande element. Att
bryta barriärer innebär också att ständigt söka nya sätt att arbeta och ta sig
an uppgifter, samverka gränsöverskridande, involvera civilsamhället och att
tänka utanför givna traditionella ramar.
Att sätta människor & möten i första rummet
När så stor del av samhällets invånare bor i städer är det viktigare än någonsin
att utforma städer till platser där människor och möten mellan människor står
i fokus. Att involvera människor i processerna och frigöra och skapa plats för
människor att kunna mötas och forma den stad de vill leva i ska eftersträvas.
Att verka för variation & möjliggöra för mångfald
Variation och mångfald ska främjas i den mån detta är möjligt för att gynna
jämställdhet och skapandet av en inkluderande stad. Samhället är komplext och
bestående av en heterogen blandning människor med olika världsbild, viljor,
bakgrund och förutsättningar. Att städerna ska spegla denna mångfacettering
och mångfald i allt från estetisk utformning av bebyggelse, variation av
mötesplatser, blandning i boendeformer och aktivitetsutbud ska eftersträvas.
Dessa olika komponenter skapar tillsammans staden och staden behöver
därmed arenor för dessa komponenter att sammanstråla och byggas ihop.
Att öppna upp slutenheter och sluta öppenheter
Förhållandet mellan slutet och öppet är ett svårt sådant och de bedöms ömsom
som positiva, ömsom som negativa beroende på sammanhang. Viktigt är dock
att alltid utvärdera och respektera skiljelinjer mellan människor och i miljön.
Vissa slutenheter borde motverkas, så som isolerade stadsdelar och gapet
mellan beslutsfattande instanser och medborgare, medan andra kan skapa
gemenskap och igenkänning, så som grannskap och välde inierade offentliga
rum. Vissa öppenheter borde motverkas, så som storskaliga områden med
svag offentlighet, medan andra ses som självklara att gynna, så som allas
tillgänglighet till och rätt att uttrycka sig i det offentliga rummet. Det borde
strävas efter att hitta dessa motsatsförhållanden och gränser och se till deras
positiva respektive negativa sidor för att kunna göra avvägningar i planeringen.
ͷͼǦͶǦϔÚ
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Förändringsförslag för fallstudieområdet
Förslagen som presenteras i denna del baseras på de strategier som presenterades i föregående
avsnitt och som har sin grund i de slutsatser som dragits efter arbetets undersökningar. Viktigt
att poängtera igen är dock att dessa förslag enbart är baserade på fysiska förutsättningar och
därmed inte har förankring eller grund i medborgarnas behov, önskemål och viljor – vilket i
sig strider mot en socialt hållbar planering. Däremot så kan de fysiska förändringsförslagen
sägas ha stöd i rådande forskning inom ämnet och praktisk tillämpning i Malmö stad.
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Förslagen för området i sin helhet bygger huvudsakligen på två förändringsförslag kopplade
till barriärerna i området. Det första är att göra om Amiralsgatan till en stadsgata och det
andra är att, i samband med att banvallen för järnvägen saneras, öppna upp under järnvägen
längs med hela fallstudieområdet.
Dessa två ingrepp förbättrar tillgängligheten och kopplingarna i området. Framförallt för mjuka
tra ikanter och kollektivtra ik. Nya vägkopplingar mellan delområdena inom fallstudieområdet
föreslås också. Dessa förbättrar framkomligheten för mjuka tra ikanter såväl som för bilister.
De bidrar också till att sammanlänka de olika delområdena med varandra. Där ytor kan frigöras
för ny bebyggelse och förtätning inns också möjlighet att utforma bebyggelsen så att den blir
som lim i fogarna mellan områdena och binder samman dem.
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Rosengårds station föreslås lokaliseras så att tillgänglighet från båda sidor Amiralsgatan
möjliggörs. Därmed lokaliseras stationen, eller åtminstone perrongen till stationen, där
järnvägen korsar Amiralsgatan. Runt om stationen föreslås platsbildningar för utökat utbud
av service.
Gällande de två verksamhets- och industriområdena, Emilstorp och So ielund, föreslås att
kopplingar skapas inom och igenom dessa för att öka rörelsen och tillgängligheten, men
också för att minska områdenas be intliga barriäreffekt. Dessa båda områden förslås också
utredas för möjligheten att få in ler funktioner och aktiviteter där. Så länge verksamheterna i
områdena är verksamma så kan detta förhindra att exempelvis ny bebyggelse kommer till. Men
outnyttjade ytor och lokaler borde utredas för möjligheten att användas för tillfällig vistelse
eller tillfälliga aktiviteter, ibland kallat ”temporary use”.
Grönskan och rekreationsmöjligheterna i området gör mer tillgänglig genom att sammanbinda
be intliga grönområden i och i närheten av fallstudieområdet. Att skapa motions- och
rekreationsslingor och utöka platsen för möjlighet till odling ses som ett led i att möjliggöra
för motion och utomhusvistelse i större utsträckning.

Figur 22 - Kollaget visar hur Amiralsgatan kan komma att se ut som stadsgata. Kollaget går att
ϔÚǤ
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Vägstruktur och kopplingar
Att koppla ihop vägnätet och göra det mer inmaskigt är nödvändigt om kompletterande
bebyggelse ska kunna uppföras i området och för att området i sin helhet ska bli mer
genomsläppligt och tillgängligt. Detta gäller för samtliga tra ikanter och säkerheten och
framkomligheten för de mjuka tra ikanterna måste prioriteras.
Amiralsgatan blir stadsgata– gatan smalnas av, gång- och cykelstråk inkluderas jämsides
bilarnas och expressbussarnas körfält. Gatans väggar de inieras av ny bebyggelse med
blandade funktioner. Utformningen och den förväntat ökade rörelsen i området bidrar till ett
lugnare klimat i tra iken. Bussarna får fortsatt företräde i tra iken och får en ny nod att kopplas
samman till – Rosengårds station.
Kontinentalbanans barriäreffekt minskar när banvallen öppnas upp och spåret istället stöds
på en pelargång. Detta gör att tunnlar under järnvägen kan undvikas och ny yta skapas under
järnvägen där gång- och cykelstråk kan löpa eller cykelparkeringar och hållplatser för buss
inrymmas vid Rosengårds station.
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Bebyggelse
När framförallt Amiralsgatan ska dimensioneras ner frigörs mycket ytor för ny bebyggelse.
Denna bebyggelse har möjlighet att både bidra till minskad bostadsbrist i Malmö i stort och
verka för en större variation, utbredd möjlighet till service och en stadskänsla i området.
I vissa delar av fallstudieområdet inns det ytor som i dagsläget skulle kunna förtätas utan att
större grönområden eller värdefulla platser tas i anspråk. När nya vägkopplingar och stråk
skapas i och genom områdena kan också ett behov eller en vilja att sluta bebyggelsen mot
dessa uppkomma. Detta skulle göra gårdsrummen mer privata och avskärmade och samtidigt
skapa en variation i bebyggelsen och ett mer de inierat gaturum.
När tågstationen tillkommer i området blir det mer tillgängligt för icke-boende och i ett regionalt
perspektiv. Detta skulle kunna möjliggöra för ler arbetsplatser men också en ökad vilja att
bosätta sig där på grund av förbättrade kommunikationer och större serviceunderlag. Det skulle
vara önskvärt att även komplettera med ny bebyggelse i de be intliga verksamhetsområdena,
men huruvida detta är möjligt i dagsläget när de är i bruk är svår att avgöra men bör undersökas.

Mötesplatser och aktiviteter
Bortsett från Södra Rosengård så inns det få mötesplatser eller offentliga rum i
fallstudieområdet. Förutom Rosengårdsstråket inns det inte heller många gaturum som
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¤ϔ
i större format i bilaga 5.
Figur 26 - (nedan)
Kollaget visar hur
tillfällig vistelse och
aktivitet kan äga rum i
verksamhetsområdena.
¤ϔ
i större format i bilaga 6.
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uppfattas som huvudstråk eller målpunkter
i området. Detta är något som skulle behöva
förbättras, speciellt om ler människor ska
kunna bosätta sig i området.
Anläggandet av tågstationen bör generera ett
högre tryck på att etablera ytterligare service
i området. Nya platsbildningar i anslutning
till stationen och nya sammankopplade
stråk för gång- och cykeltra ikanter skapar
förutsättningar och utrymme för ler möten
och ett bättre löde i och mellan områdena.
En ökad variation bör också eftersträvas inom
verksamhetsområdena och dessa bör därför
utredas för huruvida där inns möjlighet
till tillfälliga aktiviteter eller evenemang,
ibland kallat ”temporary use”. Detta skulle
kunna leda till ett bättre samutnyttjande
av verksamhetsområdena och mer liv och
rörelse i dessa under andra tider än de som
verksamheterna och industrierna är igång.
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Strategier
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Figur 27 - (vänster)
Figuren visar hur nya
kopplingar skapar
slingor och binder
ϔ
grönska i området.
¤ϔ
större format i bilaga 7.
Figur 28 - (nedan)
Kollaget visar hur
banvallen som barriär
bryts och ny yta skapas.
¤ϔ
större format i bilaga 8.

Grönska och rekreation

Grönskan får inte glömmas bort när
staden förtätas och görs om. Runt omkring
fallstudieområdet inns lera grönområden
och
platser
med
grönska.
Inom
fallstudieområdet inns en del grönska,
men denna är främst i gårdsrummen eller i
gemensamma gröningar. Ska dessa kunna
utnyttjas bättre och fungera bättre som
mötesplatser för människor är det viktigt
att tillgängliggöra dem. I förslaget som
berör grönska och rekreation så föreslås
att särskilda slingor som kopplar samman
grönområdena ska göras extra gröna med
träd, växter och varierande markunderlag.
Dessa gröna stråk kommer till viss del
också korrelera med andra huvudstråk och
även kopplas till stationen. Detta medför
att grönskan blir mer påtaglig i stadsmiljön
i fallstudieområdet. Grönskan bidrar också
till rekreativa närmiljöer för de boende och
som rumsskapande element som skapar
varierande rumsligheter och drar ner skalan
till människans nivå.
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Figur 29-32 - Kollaget visar koncept (utomhusgym och motionsslinga, en varierad komplettering av bebyggelse, platser för stadsodling och
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68 - Planering som möjlighet för social hållbarhet?

Avslutning
Viktigt att poängtera är att detta arbete enbart belyser problematiken från ett uppifrån- och
outsiderperspektiv. Detta medför att slutsatser och förändringsförslag för fallstudieområdet
främst kopplas till fysiska förändringar och inte har förankring i medborgarnas behov och
synpunkter – något som i sig motsäger hela konceptet av ett socialt hållbart förhållningssätt
inom planeringen. Förändringsförslagen får därför betraktas som ett sätt att exempli iera hur
förespråkade fysiska förändringar för främjande av social hållbarhet i stadsplaneringen skulle
kunna tillämpas inom fallstudieområdet. Förslagen handlar därmed mer om koncept och idéer
sprungna ur resultat och slutsatser som dragits i arbetet.
Faktum kvarstår att den fysiska planeringen har begränsad möjlighet att påverka samhällets
utveckling. Den fysiska planeringen utgör enbart en liten bit i det stora pussel som samhället
är. Den fysiska planeringen har inte möjlighet att behandla alla aspekter som den sociala
hållbarheten utgör. Men att planeringen, i den mån den kan, ska verka för att sätta människor
och social hållbarhet i centrum känns självklart. Den fysiska planeringen har förmåga att
skapa förutsättningar förr social hållbarhet, men aldrig på egen hand skapa social hållbarhet.
Här är det viktigt att studera det pågående livet i staden och ta hjälp av forskning för att ta
reda på hur stadens fysiska miljö på bästa sätt kan utformas för att främja den socialt hållbara
utvecklingen idag och i den ovissa framtiden.
Studien öppnar också upp för vidare frågor kring hur sociala hållbarhetsaspekter på ett
permanent, fungerande och kvalitativt sätt skulle kunna föras in i den fysiska planeringen,
hur samhällets komplexitet och föränderlighet kan planeras för och vad planeringens roll i det
allomspännande arbetet mot ett mer socialt hållbart samhälle innebär och kan utvecklas till.
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Bilaga 1- Förslag i sin helhet
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Figur 21 - Förslagen för området i sin helhet
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Bilaga 2 - Amiralsgatan som stadsgata

Figur 22 - Kollaget visar hur Amiralsgatan kan komma att se ut som stadsgata.

Bilaga 3 - Vägstruktur & kopplingar
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Figur 23 - Figuren visar nya kopplingar och förändringar i vägnät.
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Bilaga 4 - Bebyggelse
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Figur 24 - Figuren visar hur området kan kompletteras med ny bebyggelse.

Bilaga 5 - Mötesplatser & aktiviter
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Figur 25 - Figuren visar nya platser för möten och utredningsområden för en större variation och aktivitet i verksamhetsområdena.

Bilaga 6 - “Temporary use”

Figur 26 - Kollaget visar hur tillfällig vistelse och aktivitet kan äga rum i verksamhetsområdena.

Bilaga 7 - Grönska & rekreation
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Bilaga 8 - Järnvägen & nya rörelsemöjligheter

Figur 28 - Kollaget visar hur banvallen som barriär bryts och ny yta skapas.

Bilaga 9 - Konceptkollage för delområden

Figur 29 - Utomhusgym och motionsslinga

Figur 30 - Variation i bebyggelse vid komplettering

Figur 31 - Plats för stadsodling

Figur 32 - Torgbildning med busshållplats

