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Många pekar på att dagens städer allt mer utvecklas mot vad som ofta 
benämns delade städer. Skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar 
ökar - delar av befolkningen lever i exklusiva områden med dyra livsstilar 
samtidigt som fler blir fattigare och lever i områden som ibland beskrivs 
som gettoiserade. Dessa ökade skillnader bidrar till sociala spänningar.  
(Johansson, T & Sernhede, O. 2004)
 Som orsak till denna utveckling pekas det på avindustrialisering, 
globalisering och ett samhälle baserat på informationsteknologi. Reso-
nemang som bland annat baseras på urbanteoretikern Manuel Castelles 
(2010) teorier om nätverkssamhället. Detta handlar om en utveckling 
mot ett globalt nätverk av städer, med ett konstant utbyte av information, 
kapital, kunskap och kultur sins emellan, där en del av dessa städer blir 
knutpunkter och växer sig allt starkare ju fler som ingår i nätverket. Denna 
utveckling pågår samtidigt med övergången från industrisamhälle till 
informationssamhälle, där högutbildad arbetskraft är eftertraktade medan 
de outbildade som utgjorde basen i industrisamhället inte längre efterfrå-
gas. Det råder konkurrens mellan städer och en del blir starkare medan 
andra har svårt att klara sig, och på samma sätt ser det ut mellan individer 
inom städer. Det har alltid funnits ekonomiska klyftor i samhället, men 
idag är skillnaderna större än tidigare. (Sernhede. 2004)
 Samtidigt med denna utveckling talas det allt mer om hållbar 
utveckling, där social hållbarhet är en av dess tre delar. Hållbar utveck-
ling har blivit till slagord, ord som markerar ett ställningstagande och en 
omsorg om samhället och medmänniskorna. Begrepp som ofta används 
till synes okritiskt och utan att definieras närmare. Så, vad är då hållbar 
utveckling? Kan den delade staden vara socialt hållbar? Alternativt: Hur 
planerar man för att skapa denna socialt hållbara stad? Och representerar 
dessa idéer något nytt, eller har gamla resonemang dammats av och fått 
ett nytt namn? En ersättning för begreppet välfärdssamhälle?   
 Hållbar utveckling är ett politiskt begrepp och ett övergripande 
mål för regeringens politik. En politik som ska genomföras genom att 
av regeringen uppsatta mål bryts ner, operationaliseras och omsätts - så 
kallad målstyrning (Rombach, B. 1991). I den här uppsatsen har därför 
studerats hur social hållbarhet definierats i politiska dokument, vilket har 
jämförts med vetenskapliga definitioner för att om möjligt hitta ett kritiskt 
förhållningssätt till diskursen inom politiken. Resultat från dessa under-
sökningar har sedan jämförts med definitioner gjorda av samhällsplane-
rare, det vill säga personer som jobbar med att utarbeta och fastställa 
riktlinjer för lokalisering och utveckling av bebyggelse, service, kommuni-
kationer och miljö (Nationalencyklopedin. 2010).
 Uppsatsens organisering följer samma logik som denna tankeked-
ja, alltså: först presenteras den politiska diskursen social hållbarhet (diskurs 
i meningen av en helhetsbild av hur begreppet används), därefter följer ett 
utsnitt ur den vetenskapliga diskursen som kan ses som en kritisk gran-
skning och omsättning av detta normativa begrepp. Till sist når vi fram till 
det kritiska momentet - hur ska detta begrepp omsättas? Det är samhäll-
splanerare och kommunalpolitiker som står för själva verkställandet och 
operationaliserandet av denna ideologi. I denna uppsats jämförs två väl-
digt olika planeringsprojekt (Västra Hamnen och Rosengård i Malmö) för 
att återknyta till den samhällsutveckling som beskrivits ovan - den delade 
staden. Innebär hållbarhetspolitiken en ambition om att bromsa denna 
utveckling? Eller - kan den delade staden vara socialt hållbar? 

“The space of  flows has 
taken over the logic of  
space of  places, usher-
ing in global spatial 
architecture of  inter-
connected mega-cities, 
while people continue 
to find meaning in plac-
es and to create their 
own networks in the 
space of  flows.” 

Manuel Castells - The Rise of  
the Network Society (2010,s xliv)
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SYFTET är att undersöka begreppet social hållbarhet inom kommunal 
samhällsplanering, i form av en fallstudie av två områden i Malmö - Västra 
Hamnen och Rosengård. Studien syftar till att söka samband mellan be-
greppsdefinitoner inom samhällsplanering, inom politik samt inom vetenskap. 
Ett ytterligare syfte är att undersöka om definitionen av begreppet social 
hållbarhet är beroende av vilken stadsmiljö samhällsplaneringen är ämnad 
för. Det vill säga; definieras social hållbarhet på samma sätt i projekt för olika 
stadsdelar? 

FRÅGESTÄLLNINGAR. Hur definieras begreppet social hållbarhet inom 
samhällsplanering? Hur stämmer denna definition överens med definitioner i 
politiska dokument samt vetenskapliga definitioner? Bedrivs en rikspolitik som 
tydligt styr mot en viss ”socialt hållbar” samhällsutveckling? Eller - är det upp 
till samhällsplanerare och kommunala politiker att välja vilken utveckling som 
ska strävas mot - vad som är socialt hållbart? Ser social hållbarhet likadan ut i 
alla delar av en stad?

METOD. Arbetet har bestått av två delar - dels att undersöka begreppets 
betydelse inom planeringsdokumt samt inom vetenskapen och dels att under-
söka hur samhällsplanerare använder begreppet. Den första delen av arbetet 
bestod av studier av ett antal tongivande politiska dokument samt vetenskap-
liga texter. Medan den andra delen bestått av studier av planeringsdokument.
 Vid undersökningen har kvalitativ metod i form av jämförande fall-
studie använts som metod. Avsikten har varit att söka djupare förståelse för 
begreppet social hållbarhet, vilket är en av fallstudiens starka sidor. Med 
fallstudie som metod inriktas ansträngningarna på ett eller ett fåtal under-
sökningsenheter och kan därigenom nå djupare i undersökningen av dessa. 
Tanken är att genom att studera enskilda fall kan det ge insikter som inte bara 
gäller för det enskilda fallet, utan som är giltiga även generellt och som skulle 
varit svåra att upptäcka om många enheter studerats – så kallad surveyunder-
sökning. ”Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda.” (Denscombe, M. 2009, s 60) Fallstudie passar min undersökning väl 
eftersom tidsramen är begränsad och det därför skulle ge mycket ytliga resul-
tat om många enheter undersöktes. Vid en jämförande fallstudie studeras två 
eller fler enheter för att söka dra slutsatser av likheter och skillnader mellan 
dessa, vilket varit en av mina avsikter med arbetet. 
 Denscombe (2009) pekar på att fallstudier lämpar sig väl för att under-
söka komplexitet i situationer som till exempel sociala relationer och proces-
ser. Detta eftersom fallstudier har möjlighet att gå tillräckligt djupt för att 
upptäcka sådana sammanband. Detta är ytterligare ett skäl till varför denna 
metod är lämplig för detta kandidatarbete där syftet varit att söka samban-
den mellan definitioner formulerade på politisk nivå, på vetenskaplig nivå 
samt vilka definitioner som råder vid den genomförande nivån – kommunal 
planering. 
 En av svagheterna med fallstudier är osäkerheten om hur pass långt-
gående slutsatser det går att dra av resultaten, om de är giltiga även generellt 
sett. Här menar Denscombe (2009) att det går att argumentera för fallstudiens 
generaliserbarhet utifrån resonemanget att ”Även om varje enskilt fall i vissa 
avseenden är unikt, så är det också ett exempel som ingår i en bredare kat-
egori.” (Denscombe, M. 2009, s 68) Vad gäller min undersökning kan man 
på detta vis argumentera för att samhällsplaneringen i Västra hamnen och 
Rosengård i Malmö till vissa delar har unika drag, men att denna planering 
också ingår som en del av den kommunala planeringen i Sverige – och därför 



troligen bär stora likheter med den planering som bedrivs i stadsdelar i andra 
svenska städer. Genom att studera enskilda fall finns det mycket att lära, även 
om det inte innebär ett givet svar på hur man uppnår social hållbarhet
 Vid genomförande av undersökningen i detta kandidatarbete har olika 
typer av dokument studerats och analyserats. Denna metod har liksom andra 
metoder både för och nackdelar. Denscombe (2009) pekar på att de stora 
fördelarna är att man relativt enkelt får tillgång till stora mängder information 
samt att dokument i allmänhet är en beständig datakälla som därmed går att 
kontrolleras av andra. Nackdelar som Denscombe tar upp handlar om käl-
lornas trovärdighet (vilket måste bedömas av den som gör undersökningen), 
problem förknippade med att använda data som producerats för att användas 
för annat ändamål än undersökningens syfte samt risken att dokumentet i 
högre grad speglar upphovsmannens tolkningar än en objektiv bild av verk-
ligheten. (Denscombe, M. 2009)     
 Dessa nackdelar har beaktats innan undersökningen för detta kan-
didatarbete. De dokument som studerats har i detta kandidatarbete använts 
i syfte att spegla den diskurs som finns inom politik, vetenskap och samhäll-
splanering beträffande begreppet social hållbarhet. Det handlar alltså inte om 
att ge en objektiv bild av någon verklighet, utan snarare att ge ett utsnitt av 
den diskurs som förs. Beträffande dokumentens trovärdighet så anser jag inte 
detta vara något problem eftersom dessa producerats av dem vilkas syfte det 
varit att skapa en bild av. 

AVGRÄNSNING. För genomförande av denna undersökning har flera olika 
avgränsningsval behövt göras. Vilka politiska dokument skulle studeras? Hur 
skulle den vetenskapliga diskursen av begreppet undersökas och beskrivas? 
Samt, vilka planeringsprojekt skulle studeras?
 Vad gäller de politiska dokumenten har jag valt att använda FN-rap-
porten Report of  the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future (1987) som bakgrund till hållbarhetsdiskursen eftersom det var i och 
med denna rapport som begreppet hållbar utveckling fick sitt genomslag. För 
att studera den politiska diskursen gällande social hållbarhet har följande fem 
dokument valts: Agenda 21 (Agenda 21), Strategiska utmaningar - En vidareutveckling 
av svensk strategi för hållbar utveckling (Skr. 2005/06:126), Svenska miljömål (Prop. 
2004/05:150), Mål om folkhälsan (Prop. 2002/03:35) samt Boverkets (2004) 
skrift Hållbara städer och tätorter i Sverige. Dessa dokument har valts utifrån att 
de formulerats på olika politiska nivåer och därför kan teckna en bild av 
hur målen utvecklas och/eller förändras ju närmare deras konkreta genom-
förande de ligger. 
 Vad gäller val av sätt att studera den vetenskapliga diskursen om social 
hållbarhet har jag letat efter olika definitioner av social hållbarhet, men en-
bart hittat två. Det har med andra ord inte handlat så mycket om ett val, men 
det har också varit ett intressant resultat i sig för studien.
 Val av planeringsprojekt har också begränsats av det faktum att det 
inte funnits så stort urval. Jag har letat projekt där det funnits ett tydligt syfte 
att jobba med social hållbarhet och där begreppet givits en definition. Min 
erfarenhet är att i många fall nämns det i ett inledande skede av projekt att 
man kommer jobba med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, men att 
det inte förklaras hur det ska genomföras. Detta gäller framför allt den sociala 
delen av hållbarhet. I andra projekt används inte begreppet, även om det är 
troligt att det är just det som avses hanteras.
 De fall jag har valt att studera är planeringsprojekt i ett par områden 
i Malmö. Malmö som stad är intressant när det gäller begreppet hållbar 
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utveckling eftersom de har som mål att bli en hållbar stad till år 2025. 
(Miljöförvaltningen Malmö stad) Det ena fallet som studerats är utveckling 
av Rosengård och det andra fallet är utbyggnad av Västra Hamnen. Att 
just dessa två stadsdelar i Malmö valts beror på deras diametrala olikheter. 
Rosengård som är känt som problemområde och Västra Hamnen som bli-
vit något av Malmös signum med Turning Torso (ritat av den kända arki-
tekten Santiago Calatrava) som landmärke. Ser social hållbarhet likadan 
ut i dessa två stadsdelar?

SAMMANHANG - DET HÅLLBARA SAMHÄLLET. 
För att ge en bakgrund till hållbarhetsdiskursen tar den här uppsatsen sin 
avstamp i rapporten Report of  the World Commission on Environment and De-
velopment: Our Common Future (hädanefter hänförd till som Vår gemensamma 
framtid) som Världskommissionen för miljö och utveckling 1987 skrev på 
uppdrag av FN. Det var i och med denna rapport som begreppet hållbar 
utveckling etablerades. I rapporten definieras begreppet som en utveckling 
som:

 tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande gen-  
 erationers möjligheter att tillgodose sina behov 
 (World Commission on environment and development. 1987.)

 Begreppet hållbar utveckling kan naturligtvis tolkas på många 
olika sätt, men definitionen i Vår gemensamma framtid har fått stor genoms-
lagskraft. Och den vanligaste användningen av begreppet är indelad i tre 
delar: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. (Partridge, E. 2005)
 Användningen av begreppet hållbar (sustainable) innan denna rap-
port syftade på ekologisk hållbarhet. Man ville lyfta fram problematiken 
med ekonomisk tillväxt på ekologins bekostnad. I definition av hållbarhet 
som presenterades i Vår gemensamma framtid lades vikt vid att det skulle ske 
en utveckling, och att den skulle vara hållbar. (Partridge, E. 2005)
 Definitionen i Vår gemensamma framtid har kritiserats för att det 
förutsätter fortsatt tillväxt. McManus till exempel menar att denna be-
greppsdefinition förutsätter fortsatt och ökad tillväxt. Begreppet besvarar 
den ökade kritiken om ekonomisk tillväxt och ojämlikhet mellan nord och 
syd utan att ifrågasätta fortsatt ekonomisk tillväxt. (Partridge, E. 2005 se 
McManus, 2004:2) McManus förespråkar att man återgår till att prata om 
hållbarhet för att rikta fokus mot detta, även om utvecklingen kan vara 
vägen dit. (Partridge, E. 2005 se McManus, 1999:51)
  Begreppet har också kritiserats för att vara så vagt definierat att 
man kan genomföra det man vill i hållbarhetens namn. (Partridge, E. 
2005 se McKenzie, 2004:2) Robinsson menar å andra sidan att just denna 
otydliga formulering är bra eftersom det ger möjlighet till att många olika 
tillvägagångssätt kan utvecklas. (Partridge, E. 2005 se Robinson 2004: 374)
 I definitionen i Vår gemensamma framtid ingick både den ekonomiska 
och ekologiska aspekten. Senare lades även den sociala dimensionen till 
vilket ytterligare förändrade debatten. Det vanligaste sättet att förstå detta 
är att dessa tre aspekter behöver balansera varandra för att uppnå hållbar-
het. (Partridge, E. 2005) 
 Partridge betonar att dessa tre dimensioner inte riktats jämbördig 
uppmärksamhet. Speciellt den sociala dimensionen menar hon är under-
representerad både vad gäller användning och definiering. (Partridge, E. 
2005)

”Malmö skall vara en attraktiv 
stad för boende, verksamheter och 
besökande. Malmö skall också 
bidra till en mer hållbar sam-
hällsutveckling. Med begreppet 
hållbar menas att både nuvarande 
och kommande generationer skall 
kunna uppfylla sina behov och 
leva ett gott liv. Omsorg om det 
ekologiska systemet måste kom-
bineras med omsorg om männis-
kors försörjningsmöjligheter och 
livskvalitet.” 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008a, s 6)



Politisk definition
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I detta avsnitt kommer den politiska diskursen kring begreppet social 
hållbarhet beskrivas. Detta utifrån de fem dokumenten: Agenda 21 (Agenda 
21), Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling (Skr. 2005/06:126), Svenska miljömål (Prop. 2004/05:150), Mål om 
folkhälsan (Prop. 2002/03:35) samt Boverkets(2004) rapport Hållbara städer 
och tätorter i Sverige. Resultaten från analysen av dessa dokument har sort-
erats in under olika teman som nedan kommer presenteras. Dessförinnan 
kommer en kort beskrivning av de olika dokumentens roller.

AGENDA 21. Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro 1992 togs Agenda 21 (Agenda 21) fram som ett handlingsprogram 
för hållbar utveckling. Detta dokument är till för att ”utrota fattigdom och 
undanröja hoten mot miljön”. (Regeringens sammanfattning - Agenda 21, 
s 5) I dokumentet konstateras att problem som ökad fattigdom, ohälsa och 
miljöproblem inte kan lösas på nationell nivå. För att uppnå en hållbar 
utveckling krävs global uppslutning kring åtgärder för att nå detta mål. De 
riktlinjer som finns i detta program är inte juridiskt bindande men de som 
deltog i konferensen är starkt moraliskt och politiskt förpliktigade att följa 
dem. (Regeringens sammanfattning - Agenda 21)
 Sammantaget kan sägas att Agenda 21 fokuserar mycket på fat-
tigdomsbekämpning, u-länder och marknadsliberalisering. Fokus ligger 
också till större delen på ekologi och ekonomi. De sätt social hållbarhet 
berörs på handlar om att de svagaste grupperna på olika sätt ska stärkas, 
om hälsa, utbildning, deltagande samt rätt till bra bostäder och boen-
demiljöer.

STRATEGISKA UTMANINGAR - En vidareutveckling av svensk 
strategi för hållbar utveckling. Sedan 2003 står det inskrivet i den 
svenska regeringsformen att det allmänna ska främja en hållbar utveckling 
som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. 
Året dessförinnan, år 2002, tog Sverige fram sin första nationella strategi 
för hållbar utveckling. Dess syfte var att i enlighet med åtagandet gente-
mot FN presentera en strategi för hållbar utveckling, men även att redo-
visa och planera arbetet med hållbar utveckling i Sverige. Den nationella 
strategin har sedan omarbetats och den som idag är aktuell heter Strat-
egiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (Skr. 
2005/06:126, s1) (hädanefter hänförd till som enbart Strategiska utmaningar) 
och antogs 2006. I detta dokument står det att läsa att hållbar utveckling 
är av överordnad betydelse för regeringens arbete och man definierar 
begreppet hållbar utveckling på liknande sätt som i rapporten Vår ge-
mensamma framtid:
 
 I visionen om det hållbara samhället är politikens mål solidaritet  
 och rättvisa i alla länder, mellan länder och mellan generationer.  
 Utgångspunkten är att vi människor inte får leva i dag på ett sätt  
 som förstör våra barns eller framtida generationers möjlighet att  
 leva ett gott liv. (Skr. 2005/06:126, s1)

 I Strategiska utmaningar lyfts fyra huvudutmaningar fram att 
fokusera på. Dessa är att “Bygga samhället hållbart”, “Stimulera en god 
hälsa på lika villkor”, “Möta den demografiska utmaningen” samt “Främ-
ja en hållbar tillväxt”. Av dessa har de två förstnämnda tydligast koppling 
till social hållbarhet och fysisk planering. (Skr. 2005/06:126) 

Regeringens mål för att bygga 
samhället hållbart är: 
• att främja hållbar utveckling 
utifrån lokala och regionala 
förutsättningar
• levande och trygga stadsmiljöer 
och stadskärnor lätt tillgängliga 
för alla
• en god boendemiljö där männis-
kor känner delaktighet
• att bryta social, ekonomisk och 
diskriminerande segregation i 
storstadsregionerna
• att förverkliga rätten till bostad 
för alla utan diskriminerande 
åtskillnad
(Skr. 2005/06:126)



 Med målet att bygga samhället hållbart syftas på insatser inom 
samhällsplanering. I rapporten pekas på att med Plan och bygglagen 
samt Miljöbalken som verktyg är det möjligt att ”uppnå angelägna sam-
hällsmål, som trygghet, jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, 
integration och mångfald.” (Skr. 2005/06:126, s22)
 
SVENSKA MILJÖMÅL. Regeringen har som övergripande mål för sin 
miljöpolitik att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta”. (Prop. 2004/05:150, s 1) Detta mål 
har brutits ner till 16 miljökvalitetsmål, som tydliggör den ekologiska di-
mensionen av hållbarhet, och som i huvudsak ska ha uppnåtts till år 2020.
 Miljökvalitetsmålen är som sagt främst inriktade på den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling, men målet “God bebyggd miljö” (se 
till höger) har också en tydlig koppling till social hållbarhet. 

MÅL OM FOLKHÄLSAN. Regeringens övergripande mål för det 
folkhälsopolitiska arbetet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. (Prop. 2002/03:35, 
s1) Jag tolkar detta mål som en del av arbetet med att konkritisera den 
sociala dimensionen av hållbarhet. Samtidigt täcker det inte in hela den 
sociala dimensionen, så som Miljömålen kan sägas göra i arbetet med den 
ekologiska dimensionen av hållbarhet. Vad gäller social hållbarhet finns 
flera sådana måldokument, bland annat vad gäller de nationella jämställ-
dhetsmålen, och barnkonventionen. Jag har inte studerat fler av dessa 
eftersom det inte ryms inom tidsramen för detta arbete. 

BOVERKETS SKRIFT HÅLLBARA STÄDER OCH TÄTORTER 
I SVERIGE. Boverket fick 2003 i uppdrag av regeringen att utarbeta 
en strategi för hållbar utveckling i Sverige. Rapporten Hållbara städer och 
tätorter i Sverige (Boverket. 2004) är ett resultat av detta arbete. I denna skrift 
ges begreppet hållbarhet en tydligare precisering. Boverkets tolkning av 
regeringens mål vad gäller hållbar utveckling är att det handlar om:

 kvalitetstillväxt som ger attraktiva tätortsmiljöer – där företag  
 och verksamheter stimuleras att etableras och utvecklas, där alla  
 invånare ges möjligheter till delaktighet, sysselsättning, utkomst  
 och en jämlik välfärdsfördelning av socialt och kulturellt hög  
 livskvalitet, där denna kvalitetsfyllda utveckling åstadkoms   
 med en god miljöhänsyn som skapar en god bebyggd miljö i  
 resurshushållande strukturer. 
 (Boverket. 2004, s18)

POLITISK DEFINITION. 
Här följer den tematiserade beskrivningen av den politiska diskursen kring 
begreppet hållbar utveckling. Denna beskrivning är indelad i följande te-
man: fattigdomsbekämpning, folkhälsa, boende, delaktighet, tillgänglighet, 
arbete, kultur samt trygghet.

FATTIGDOMSBEKÄMPNING. Denna aspekt lyfts tydligast 
fram i Agenda 21 (Agenda 21), där sambandet mellan fattigdom och 
miljöförstöring betonas. Förvaltande av naturresurser kopplas i agendan 
ihop med både miljöförstöring och fattigdom. Här pekas på att fattiga 

“God bebyggd miljö”. ”Städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö 
skall utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden skall tas 
till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar skall lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.” 
(Prop. 2004/05:150 , s181)
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länder behöver förvalta sina naturresurser på ett miljövänligt sätt både för 
att trygga en framtida användning av dessa och därmed trygga den ekono-
miska utveckling samt för att värna om miljön.
  Fattigdomsbekämpning pekas i Agenda 21 (Agenda 21) på som en 
viktig princip för att verka för en hållbar utveckling. Några frågor som 
tas upp i detta sammanhang handlar om lokalt inflytande, utbildning, 
hälsovård, vikten av att ge alla människor möjlighet till försörjning, lokal 
resurskontroll, lokal förstärkning av institutioner samt internationellt bud-
getstöd. Kvinnors, ungas och ursprungsbefolkningens deltagande tas särskilt 
upp som viktigt. I agendan betonas att ansvaret för att bekämpa fattigdom 
inte ligger på de enskilda länderna utan är ett gemensamt ansvar för alla 
länder. (Regeringens sammanfattning - Agenda 21)
 I Agenda 21 (Agenda 21) handlar alltså fattigdomsperspektivet om 
den globala nivån och därför främst om utvecklingsländer. Men även i 
Strategiska utmaningar (Skr. 2005/06:126) samt i Mål om folkhälsan (Prop. 
2002/03:35) tas frågan upp, men då ur perspektivet att de med sämst 
villkor i det svenska samhället på olika sätt ska stödjas. Det handlar då 
bland annat om att motverka hemlöshet, segregation, att alla ska ges möj-
lighet till en god livsmiljö samt att motverka strukturella skillnader vad 
gäller hälsa. Denna typ av boendefrågor tas även upp i Boverkets (2004) 
skrift Hållbara städer och tätorter i Sverige.

FOLKHÄLSA. I Agenda 21 (Agenda 21) tas hälsa upp kopplat till be-
folkningstillväxt. När befolkningen ökar är både otillräcklig utveckling 
som leder till fattigdom och utveckling i olämplig riktning som leder till 
överkonsumtion problem som leder till miljöförstöring och därmed också 
hälsoproblem. För att verka för god folkhälsa tas åtgärdsprogram upp för 
tillgodoseende av primära hälso- och sjukvårdsbehov (särskilt på landsbyg-
den), bekämpning av smittsamma sjukdomar, skydd för utsatta grupper (till 
dessa räknas bland annat spädbarn, unga, kvinnor, ursprungsbefolkning, 
äldre och handikappade), åtgärder för hälsosituationen i städer samt min-
skning av hälsorisker från föroreningar. Dessa mål knyter an till hälsomål 
som tidigare fastställts i internationella sammanhang. 
 Vad gäller hälsosituationen i städerna skriver man att ”Städernas 
tillväxt har överträffat samhällets kapacitet att tillfredsställa människornas 
behov, vilket har lett till att hundratals miljoner människor har otillräck-
liga inkomster, otillfredsställande mathållning, otillräckliga bostäder och 
tjänster.” (Agenda 21, kapitel 6) Vad gäller hälsoutvecklingen i städer tas 
detta även upp kopplat till miljöproblem som urbaniseringen skapar. Andra 
aspekter som pekas ut som problem är trångboddhet och dåliga bostäder.
 I Strategiska utmaningar (Skr. 2005/06:126) presenteras regeringens 
mål för folkhälsan, som är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för alla människor. ”Detta omfattar exempelvis tillgång 
till arbete, god arbetsmiljö, ekonomisk och social trygghet, ett gott smitt-
skydd, känsla av delaktighet och medinflytande, trygg uppväxt för barn, bra 
miljö att leva i och sunda levnadsvanor.” (Skr. 2005/06:126, s 27) Ojäm-
likhet vad gäller hälsa, att vissa grupper är mer sjuka, tas upp som något 
man behöver arbete mer med och komma till rätta med. Det betonas att 
det idag finns skillnader mellan till exempel olika socioekonomiska grupper, 
mellan män och kvinnor samt mellan inrikesfödda och utrikesfödda.
 Något som läggs stor vikt vid i Strategiska utmaningar (Skr. 
2005/06:126) är insatser riktade mot barn. Uppväxtvillkor pekas på som 
något som starkt påverkar hälsan - otrygghet, ohälsa och sjukdom tidigt i 



livet följer ofta med vidare genom livet. Därför lyfts det fram som viktigt 
att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor. ”I detta sammanhang är det 
viktigt att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för de socialt och 
ekonomiskt mest segregerade stadsdelarna i storstadsregionerna.” (Skr. 
2005/06:126, s 30) En annan aspekt som tas upp vad gäller unga är att 
det är viktigt att jobba med att främja goda levnadsvanor, eftersom man 
tidigt bygger upp vanor, samt att det är viktigt att ge dem möjlighet till 
delaktighet och påverkan i frågor som rör dem. (Skr. 2005/06:126)
 Mål om folkhälsan (Prop. 2002/03:35) tar upp folkhälsofrågor i 
överensstämmelse med de som presenteras i Strategiska utmaningar, men mer 
ingående. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är alla människors lika 
värde. Det poängteras att skillnader i ohälsa idag handlar mer om livs-
villkor och levnadsvanor än genetiska anlag samt att skillnaderna mellan 
olika grupper inom landet är stora. Målet är alltså att utjämna dessa skill-
nader, vilket pekas på som något som gör samhället tryggare och bättre att 
leva i för alla. 
 I folkhälsomålen betonas att fysisk aktivitet allt mer kommit att bli 
en fråga om social tillhörighet. Det handlar om livsstil och levnadsvanor – 
fysisk aktivitet följer sociala mönster. Därför betonas det att det är viktigt 
att både öka den fysiska aktiviteten under arbetstiden och på fritiden. In-
vandrare, långtidssjukskrivna och funktionshindrade lyfts fram som särskilt 
viktiga grupper. Och förutom att bidra med fysisk aktivitet pekas det även 
på att idrott har en funktion som plattform för social samvaro, delaktighet 
och möten mellan människor med olika kulturellt och etniskt ursprung. 
(Prop. 2002/03:35)
 För att få till stånd varaktiga förändringar för fysisk aktivitet beto-
nas vikten av att skapa en vardagsmiljö som stödjer till detta. Närmiljön 
lyfts fram som av avgörande betydelse för om man är fysisk aktiv, vistas 
ute och bedriver friluftsliv (vilket är en av de vanligaste formerna av fysisk 
aktivitet i Sverige). Det pekas på att beroende på utformningen av boen-
demiljön finns möjlighet att uppmuntra till spontan fysisk aktivitet. Att 
investera i friluftsliv pekas på som ett relativt billigt sätt för samhället att 
investera i god folkhälsa. (Prop. 2002/03:35)

BOENDE. Boende är en aspekt som berörs i samtliga dokument, men på 
lite olika sätt. I Agenda 21 (Agenda 21) tas boende upp speciellt med tonvikt 
på att förbättra livsvillkoren för de fattiga. Det övergripande målet som 
satts upp för boende- och bebyggelsesektorn är att förbättra boendets so-
ciala, ekonomiska och miljömässiga kvalitet och alla människors livs- och 
arbetsmiljö. ”Ett säkert och hälsosamt boende är av avgörande betydelse 
för människors fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnande.” 
(Regeringens sammanfattning - Agenda 21, s 10) Agendan lyfter fram åtta 
områden inom vilka länder utifrån sina särskilda sociala och kulturella 
möjligheter ska verka. Av dessa områden är det “Att ge tillfredställande 
boende åt alla” och “Att förbättra förvaltningen och skötseln av bostäder” 
som främst behandlar den sociala hållbarheten. 
 Rätten till tillfredsställande bostad finns även inskriven som en 
grundläggande mänsklig rättighet i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter. För att nå detta mål har i 
Agenda 21 (Agenda 21) ett antal åtgärder formulerats, där det första steget 
handlar om att förse de fattigaste och hemlösa i landets befolkning med 
bostäder. På internationell nivå handlar det om att stödja fattiga länder 

“Att ge tillfredställande bo-
ende åt alla”:

”Målet är att åstadkomma till-
fredsställande boende för snabbt 
växande befolkningar och för de 
nu eftersatta fattiga i städerna och 
på landsbygden genom självhjälp-
sinställning till boendeutveckling 
och förbättring som är miljömäs-
sigt sund.” 
(Agenda 21, kapitel 7, s 2)
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ekonomiskt så att även dessa kan genomföra detta. Andra åtgärder hand-
lar om att skapa ett lagsystem där människor skyddas från att på orättfär-
dig grund avhysas från sin bostad eller jord. Och att genom utformningen 
av lagsystemet underlätta för de fattiga och arbetslösa att få tillgång till 
mark, finansiering och billigt byggmaterial. Reglering och förbättring av 
stadsslum pekas också på som en snabb lösning. En annan aspekt som tas 
upp är något som kallas för flykten från landsbygden, där behovet av att 
förbättra levnadsförhållandena på landsbygden betonas. (Agenda 21, kapi-
tel 7)
 När det gäller åtgärder för att nå målet “Att förbättra förvaltnin-
gen och skötseln av bostadsområden” är något som läggs stor vikt vid att 
bekämpa fattigdom i städerna. Några aspekter som tas upp i detta sam-
manhang handlar om att skapa sysselsättning för de fattiga och att stödja 
de allra fattigaste, till exempel genom att skapa social infrastruktur och 
lämplig kommunal service. Det lyfts även fram som en möjlighet att ge lo-
kala grupper, icke-statliga organisationer och enskilda personer rätt att ta 
på sig ansvaret över att förvalta och förbättra sin egen närmiljö. (Agenda 
21, kapitel 7)
 Även i Strategiska utmaningar (Skr. 2005/06:126) ligger fokus på 
många åtgärder för de fattigaste. Ambitionen är att vidareutveckla goda 
levnadsvillkor för alla människor. Denna fråga innefattar bland annat rät-
ten till bostad för alla, där det pekas på att diskriminering, hemlöshet och 
boendesegregation ska motverkas. För att komma till rätta med segrega-
tionen betonas det att det krävs många olika insatser. En aspekt som tas 
upp är att det är viktigt att bebyggelsen motsvarar olika människors behov. 
För detta pekas det på att det krävs demokratiska arbets- och beslutsform-
er där människor har möjlighet att påverka oavsett etnicitet, religion, 
funktionshinder, kön, ålder och sexuell läggning. För att lyckas med detta 
pekas det på att det krävs att planerare och politiker tar till vara på olika 
gruppers synpunkter och erfarenheter samt en ökad medvetenhet om 
hur boende ser på sin omgivning och planeringsprocesserna. ”Genom att 
involvera olika aktörer tidigt skapas ett ökat ägarskap, delaktighet i proces-
serna och en ökad samhörighet i området som grundlägger en gynnsam 
områdesutveckling.” (Skr. 2005/06:126, s25)
 Andra frågor vad gäller boende som tas upp i denna skrift är bland 
annat boendemiljö kopplat till rekreation samt säkerhetsfrågor. Vad gäller 
boendemiljö lyfts det fram hur viktig rekreation och närhet till rekreation-
sområden är för människors välbefinnande samt fysiska och mentala 
hälsa. Säkerhetsfrågor som tas upp handlar om att motverka risken att bli 
utsatt för våld och övergrepp. Där pekar man bland annat på placering av 
gångstigar och bra belysning som exempel på verktyg. (Skr. 2005/06:126)
 Vad gäller miljömålen så ligger fokus som sagt på den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet. De frågor som tas upp som har koppling till 
social hållbarhet handlar mycket om boendemiljö. Dessa frågor tar bland 
annat upp skönhetsupplevelser och trivsel, varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur - så att alla människor ges möjlighet till 
ett rikt och utvecklande liv, värnande om kulturellt, historiskt och arkitek-
toniskt arv (i form av byggnader, byggnadsmiljöer, platser och landskap), 
gestaltningskrav, närhet och god tillgänglighet till natur och grönområden 
(för lek, rekreation med mera) samt hälso- och säkerhetsaspekter. (Prop. 
2004/05:150)
 Folkhälsomålen tar upp boende bland annat kopplat till ekono-
misk och social trygghet, som pekas på som något som ”är en av de mest 

“Att förbättra förvaltningen 
och skötseln av bostadsom-
råden”: 
”Målen är att säkerställa en håll-
bart inriktad förvaltning av alla 
tätortsbildningar, särskilt i utveck-
lingsländerna, för att öka deras 
förmåga att förbättra invånarnas 
levnadsförhållanden, särskilt de 
marginaliserade och eftersatta, 
och därigenom bidra till att up-
pnå de nationella målen för den 
ekonomiska utvecklingen.”  
 
(Agenda 21, kapitel 7, s 4)



grundläggande förutsättningarna för folkhälsan”. (Prop. 2002/03:35, s 50) 
Betydelsen som social gemenskap och solidaritet samt arbete och hög sys-
selsättning har för välfärdssamhället betonas. Det pekas på att ekonomisk 
stress och otrygghet leder till ohälsa. Vidare läggs vikt vid insatser som leder 
till ”minskad fattigdom, minskad boendesegregation och resurser för att 
kompensera barn och ungdomar i socialt utsatta bostadsområden.” (Prop. 
2002/03:35, s 50)
 Andra aspekter som tas upp i detta sammanhang är bland annat att 
alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i 
en stimulerande och trygg miljö, att boendemiljön ska bidra till jämlika och 
värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn 
och ungdomar samt de konsekvenser brottslighet i boendemiljön har för 
livskvaliteten och upplevelsen av trygghet för individen men även för möj-
ligheten till positiv utveckling för olika bostadsområden. (Prop. 2002/03:35, 
s 50)
 I Boverkets rapport Hållbara städer och tätorter i Sverige skrivs att ”Alla 
ska ges förutsättningar att leva i goda och sunda bostäder till rimliga kost-
nader i en stimulerande och trygg miljö, utifrån livets skiftande behov.” 
(Boverket. 2004, s 89) Vikten av att de boende har inflytande att kunna 
påverka sin boendemiljö betonas. Och Boverket tar också upp problem med 
utbudet av bostäder kopplat till efterfrågan på vissa typer av boende. Detta 
gäller till exempel billiga små lägenheter för unga och studenter, lägenheter 
som fungerar för äldre och funktionshindrade och större lägenheter för 
stora familjer. På sikt kommer denna efterfrågan att förändras i och med en 
förändrad demografi med bland annat många äldre, hur denna förändrade 
efterfrågan kommer påverka är svårt att exakt förutspå. (Boverket. 2004)
 En annan aspekt på boende som i denna rapport läggs stor vikt vid 
är segregation. Boverket menar att problem vad gäller segregation uppstår 
när människor har olika möjligheter att leva ett gott liv beroende på vart i 
staden de bor, detta vill de motverka. De pekar på att om koncentrationen 
av svaga grupper blir stor i vissa bostadsområden kan det leda till ett socialt 
utanförskap. (Boverket. 2004)
 Boendesegregation tas även upp kopplat till etnicitet. Undersöknin-
gar har visat att marknadskrafter driver nyanlända till Sverige till segre-
gerade bostadsområden som har dåligt rykte i staden. Samtidigt pekar 
Boverket (2004) på att en del nyanlända kan vilja bosätta sig i just dessa 
områden, åtminstone inledningsvis. Där pekar de på att de nyanlända kan 
finna gemenskap i att bo nära andra som befinner sig i samma situation.  
 Vad gäller denna typ av utsatta områden tar Boverket upp vikten av 
att underhålla dessa miljöer. ”Om ett område tillåts förfalla fysiskt sänder 
det signaler till dem som bor där att området är på nedgång.” (Boverket. 
2004, s 98) Mötesplatser, samlings- och kulturlokaler samt delaktighet är an-
dra frågor som tas upp som viktiga – här handlar det om att skapa sociala 
gemenskap. Därutöver skriver Boverket ”kräver utsatta bostadsområden ett 
angreppssätt med insatser på flera olika nivåer för att ett förändringsarbete 
ska bli framgångsrikt”. (Boverket. 2004, s 98) Det pekas även på att område-
na och de som bor där behöver komma i samspel med den övriga i staden 
- att det är viktigt att jobba med att koppla ihop/bygga ihop dessa områden 
med den övriga staden. (Boverket. 2004)

DELAKTIGHET. Detta är en annan fråga som tas upp i samtliga doku-
ment. Vad gäller allt arbete som Agenda 21 syftar till så läggs stor vikt vid 
delaktighet, där kvinnor, äldre, handikappade och ursprungsbefolkning 
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särskilt lyfts fram som viktiga att även de kommer till tals. (Agenda 21) I 
Strategiska utmaningar (Skr. 2005/06:126) betonas att för att realisera visionen 
om ett hållbart samhälle krävs det att den måste förankras i hela samhället 
genom en demokratisk process. 

 Det krävs också fortsatta satsningar för att inkludera dem som   
 nu upplever ett utanförskap och inte känner sig delaktiga i den   
 demokratiska processen. Folkrörelser och det övriga förenings-  
 livet har spelat och spelar en viktig roll i detta arbete.    
 (Skr. 2005/06:126, s 54)

 Även folkhälsomålen betonar delaktighet. ”Delaktighet och infly-
tande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan” (Prop. 2002/03:35, s 47). Social sammanhållning, gemenskap 
och solidaritet samt tillit till samhället och till andra människor framhålls 
som viktigt för folkhälsan. I detta sammanhang betonas bland annat vik-
ten av insatser för att minska isolering, ensamhet och otrygghet samt ökad 
möjlighet till delaktighet i förenings- och kulturverksamheter. Några särskilt 
viktiga målgrupper lyfts fram vad gäller att skapa social gemenskap: äldre, 
långtidsarbetslösa, funktionshindrade, invandrare och långtidssjukskrivna. 
Några andra aspekter som pekas på vad gäller detta mål handlar om 
arbetets betydelse för delaktighet och utvecklande av relationer till andra 
människor samt jämställdhet och jämlikhet. (Prop. 2002/03:35)
 Även i Boverkets (2004) rapport Hållbara städer och tätorter i Sverige 
betonas vikten av delaktighet. I rapporten pekar Boverket på att medbor-
garnas deltagande har grundläggande betydelse för ett demokratiskt sam-
hällsbygge och att medborgarnas möjligheter att vara delaktiga i de beslut 
som gäller vår närmiljö är av grundläggande betydelse för ett bra vardagsliv 
och en god folkhälsa. I rapporten betonas också vikten av att alla är delak-
tiga och att allas erfarenheter tas till vara. ”Det handlar om att åstadkomma 
en jämn och rättvis fördelning av makt och inflytande, en strävan som står i 
samklang med de nationella jämställdhetsmålen, folkhälsomålen, ungdom-
spolitiken och barnkonventionen.” (Boverket. 2004, s50)

TILLGÄNGLIGHET. Detta är ett begrepp som ofta används, men som 
också används på lite olika sätt i olika sammanhang. I Strategiska utmanin-
gar (Skr. 2005/06:126) används begreppet både i fråga om tillgänglighet 
för funktionshindrade och tillgänglighet i betydelse närhet till exempelvis 
service och arbete. Här betonas tillgänglighet till kultur som något som är 
speciellt viktigt, i och med dess förmåga att bidra till förståelse för andra 
samt för att skapa livskvalitet. Regionförstoring tas också upp kopplat till 
tillgänglighet till olika funktioner - förbättrade kommunikationer gör att 
ett större antal arbetstillfällen, utbildningsinstitutioner och service- och 
kulturutbud blir tillängligt. Det pekas på att detta kan ge en mer hållbar 
arbetsmarknad med en arbetskraft som är rörlig både yrkesmässigt och 
geografiskt. (Skr. 2005/06:126)
 I folkhälsomålen pekas det på att de flesta bostäder på längre sikt 
ska vara tillgängliga för funktionshindrade (Prop. 2002/03:35). Boverket 
(2004) lyfter också denna fråga i Hållbara städer och tätorter i Sverige och pekar 
på att brister vad gäller detta kan leda till att till exempel rörelsehindrade 
får svårt att ta sig ut och därmed riskerar att bli socialt isolerade. 
 Boverket tar också upp tillgänglighet i betydelsen tillgänglighet till 
gator och torg. Här lyfts det fram som viktigt för hållbar stadsbyggnad att 



prioritera miljövänliga transorter. ”En fotgängarvänlig stad att trivas i och 
som uppmuntrar till ‘miljövänliga’ förflyttningar innehåller platser där 
spontana möten kan uppstå.” (Boverket. 2004, s 83) Detta menar Boverket 
både är viktigt för de som inte har tillgång till bil och för folkhälsan.

ARBETE. Agenda 21 (Agenda 21) pekar på vikten av att skapa möjlighet 
till försörjning för alla. Och i folkhälsomålen pekas det på att ”Ekonomisk 
och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan” (Prop. 2002/03:35, s 50) Här betonas vikten av arbete både 
för individen och för dess hälsa samt även vad gäller ekonomiska kon-
sekvenser för samhället. 
 Boverket (2004) tar i Hållbara städer och tätorter i Sverige upp arbete 
och sysselsättning som en viktig grund för tillväxt, folkhälsa och integre-
ring. Om arbete skrivs att förutom betydelsen av att vara en inkomstkälla 
så har det också ”stor betydelse för våra möjligheter att bli delaktiga i 
samhället och utveckla relationer till andra människor. Arbetet är följaktli-
gen en viktig bas för människors identitet och sociala liv.” (Boverket. 2004, 
s 99) Boverket menar att samhällsplaneringen har potential att stimulera 
näringslivsutvecklingen bland annat genom att skapa goda kommunika-
tioner som binder ihop en större region och på så vis förstora den lokala 
arbetsmarknaden. (Boverket. 2004)

KULTUR. Strategiska utmaningar (Skr. 2005/06:126) betonar kulturlivets 
betydelse för livskvalitet och öppenhet gentemot människor som är olika 
oss. ”Ett vitalt kulturliv med bibliotek, teatrar och offentlig konst bidrar 
till att ge människor livskvalitet och välfärd och kan främja en öppenhet 
och förståelse också för andras kulturella arv.” (Skr. 2005/06:126, s 25) 
Boverket (2004) tar i Hållbara städer och tätorter i Sverige upp kultur som en 
förutsättning för att både kunna förstå och bejaka det som upplevs som 
annorlunda. 
 En annan aspekte som Boverket (2004) lyfter fram vad gäller 
kultur är dess betydelse för att ge städer attraktionskraft och för att skapa 
goda livsmiljöer, något som de menar ger en plats identitet och som be-
hövs i ett samhälle där vi flyttar runt mer. Kultur och att lära känna den 
plats vi lever på och få förståelse för dess historia pekas på som viktigt för 
att motverka känslor av rotlöshet både för enskilda individer men även för 
samhället i stort. 
 Boverket (2004) pekar även på att kulturlivet i städer och bostad-
sområden kan motverka segregation och att kulturupplevelser och delta-
gande i kulturaktiviteter spelar en viktig roll för att stärka gemenskap och 
hälsa.

 Det är viktigt att skapa arenor där medborgarna från olika håll  
 kan mötas och föra dialog. […] De föreningsdrivna samlingslo- 
 kalerna utgör en viktig förutsättning i skapandet av ett socialt kitt  
 och gemenskap, både mellan människor och i samhället i stort.”  
 (Boverket. 2004, s 88)

TRYGGHET. Folkhälsomålen (Prop. 2002/03:35, s 50) tar upp trygghet 
utifrån de konsekvenser för livskvaliteten som brottslighet i boendemiljön 
har. Detta kopplas även samman med vilka möjligheter bostadsområden 
har till en positiv utveckling, det vill säga man måste komma till rätta med 
brottslighet och otrygghet för att utveckla bostadsområden till trivsamma 
livsmiljöer. 

”Kultur är den byggda miljön, 
stråken, caféerna, mötesplat-
serna, men också evenemang 
och upplevelser. […] En mängd 
faktorer medverkar till att skapa 
goda livsmiljöer och attraktivitet 
och där spelar mötesplatser som 
samlingslokaler, kulturhus och 
konserthallar en avgörande roll.” 
(Boverket. 2004, s 87)
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 I Boverkets (2004) rapport Hållbara städer och tätorter i Sverige redogörs 
för vad som gör att en miljö känns trygg och hur en miljö kan göras säker. 
Rädsla tas upp som ett problem i sig. Och Boverket pekar på att om rädslan 
får fritt spelrum kan det leda till att det vidtas fler brottsförebyggande åt-
gärder som egentligen inte är motiverade och som i sin tur kan öka rädslan. 
Därför menar Boverket att det är viktigt att använda brottsförebyggande 
åtgärder på ett medvetet sätt, så att de inte sänder ut oönskade signaler till 
människor om att miljön är farlig. De pekar även på att om människor blir 
rädda och därför inte använder en plats försämras den sociala kontrollen, 
vilket både gör platsen mindre säker och mer otrygg. (Boverket. 2004)
 Boverket tar upp olika typer av brottsförebyggande åtgärder upp-
delat efter de som är inriktade på förövaren, på att minska antalet brottslin-
gar samt åtgärder som är inriktade på att minska antalet tillfällen till brott. 
Vad gäller åtgärder inriktade på förövaren pekar de på välfärdsåtgärder 
som till exempel att skapa goda uppväxtförhållanden och minska arbet-
slöshet. Vad gäller åtgärder inriktade på att minska antalet tillfällen till brott 
tas planering, utformning och förvaltning upp. Dessa åtgärder är i sin tur 
uppdelade i tre kategorier – fysiska hinder, symboliska hinder samt sociala 
hinder. (Boverket. 2004)
 De fysiska hindren menar Boverket bör undvikas eftersom dessa 
ökar otryggheten, exempel på denna typ av åtgärder är uppförande av stän-
gsel och installation av övervakningskameror. Som exempel på symboliska 
hinder pekar Boverket på att vårdade byggnader och utemiljöer signalerar 
att det finns en ägare som tar hand om platsen, medan områden som ger 
intryck av bristande omsorg ger signaler om att det är mer okej att till ex-
empel klottra där. Sociala hinder handlar om bebyggelseinriktade åtgärder 
som är till för att skapa förutsättningar för social kontroll, det vill säga att 
det finns människor som vistas på platsen och har uppsikt över den. (Bover-
ket. 2004)

STRUKTURER. Boverket (2004) kopplar i rapporten Hållbara städer och 
tätorter i Sverige samman hållbarhetsbegreppen med olika fysiska strukturer, 
som motiveras utifrån hållbarhetsargument. Det som förespråkas är en stad 
med flera stadskärnor som har goda kommunikationsförbindelser med en 
större region. Staden är tät bebyggd, men samtidigt grönskande. Blandning 
av bostäder, service, arbetsplatser med mera eftersträvas och handeln är lät-
tillgänglig till skillnad från dagens trend att bygga ut externhandel. 
 Detta kan sägas vara de ideal som råder i dag, på samma sätt som 
det till exempel vid miljonprogrammets utbyggnad rådde ideal om en funk-
tionsuppdelad stad. Nedan kommer jag kort beskriva hur Boverket argu-
menterar för dessa ideal utifrån hållbarhetsargument.

FLERKÄRNIGHET OCH REGIONSFÖRSTORING. Vad gäller 
flerkärnighet och regionförstoring så motiverar man denna struktur med 
att närhet och goda förbindelser till flera städer/orter gör arbetsmarknaden 
mindre sårbar och underlättar för den som tvingas ta jobb på annan ort att 
bo kvar - vilket kan vara en fördel för familjer. Denna struktur tillgängliggör 
även ett större utbud av utbildning, service och kultur. (Boverket. 2004)

TÄT GRÖN STAD. Byggandet av tät stad förespråkas med bakgrund 
mot att befolkningen mellan 1960 och 1995 ökade med 50 procent medan 
tätortsarealen mer än sexdubblades. Detta beror främst på den låga exp-
loateringsgrad som bebyggelsen i städers ytterkanter getts och på den allt 



mer ytkrävande infrastrukturen för bilismen. Boverket förespråkar istället 
återanvändning av redan exploaterad mark så som till exempel gammal 
industrimark eller hamnområden samt förtätning. (Boverket. 2004) 
 Boverket poängterar att förtätning inte ska ske på bekostnad av 
vatten- och grönområden eftersom man menar att dessa är lika viktiga 
som bebyggelse- och trafikstrukturen. Vatten- och grönområden lyfts fram 
som viktiga ur social betydelse, för rekreation och som mötesplatser. Men 
också som viktiga för vår identitet, ur kulturhistoriskt perspektiv, för vår 
miljömedvetenhet samt ur ett hälsoperspektiv: ”Det finns tydliga samband 
mellan tillgången på gröna områden och människors hälsa, upplevelsen 
av stress och barns utveckling.” (Boverket. 2004, s 85) Boverket poängterar 
också vikten av närhet till grönområdena för att dessa ska användas.

FUNKTIONSBLANDING. Boverket argumenterar för skapande av en 
blandad stad med bostäder, arbetsplatser, service och kultur integrerat för 
att minska bilanvändning och för att skapa en bättre livsmiljö. En aspekt 
på detta är att de menar att funktionsintegrerade miljöer upplevs som 
tryggare eftersom dessa befolkas fler timmar per dygn. Några vägar som 
föreslås för att uppnå funktionsblandning är att stimulera lösningar med 
flera olika byggherrar, tredimensionell fastighetsbildning samt att inte ha 
för brottom i stadsutvecklingsprocessen (se citat ovan till höger). (Boverket. 
2004)

TILLGÄNGLIG HANDEL. Handelsstrukturen som förespråkas är lät-
tillgänglig för alla till skillnad från externa handelsetableringar. Boverket 
pekar på handel och service betydelse för att skapa attraktiva bostads- och 
centrumområden. En attraktiv stadskärna menar de kan stimulera tillväx-
ten för hela staden. (Boverket. 2004)
 Boverket lyfter fram detaljhandeln som viktig för stadskärnans och 
bostadsområdens sociala liv. ”Platser med handel är och har alltid varit 
mötesplatser där man träffas och umgås och där man även finner annan 
service, kultur och nöjesliv.” (Boverket. 2004, s 65) Litet utbud av service 
menar de ger dåliga förutsättningar för social gemenskap och uppkomst 
av spontana mötesplatser. Detta i sin tur kan leda till att färre människor 
rör sig i området och därmed att den sociala kontrollen minskar. (Bover-
ket. 2004)
 Något annat som betonas är vikten av att handeln är tillgänglig för 
alla, även de som inte har tillgång till bil (25 procent av de svenska hushål-
len) och de som har svårt att förflytta sig. Utvecklingen går idag i motsatt 
riktning, mot ökade avstånd. Detta beror dels på minskad boendetäthet 
och dels på utvecklingen mot ökad externhandel. (Boverket. 2004)

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER - 
politisk definition.  
Efter att ha studerat dessa politiska dokument har en bild av den politiska 
diskursen runt social hållbarhet vuxit fram som framför allt rör: hälsa, 
delaktighet och boendemiljö. Där fokus ligger på att stärka de svagaste 
grupperna, utjämna ojämlika förhållanden och integrera. Samtidigt som 
det råder någon slags konsensus kring vad begreppet innefattar så kan 
också sägas att olika frågor prioriteras på olika nivåer - globalt perspektiv, 
nationellt perspektiv samt Boverkets (2004) mer konkreta strategi. 
 När det gäller det globala perspektivet är fattigdomsbekämpning, 
och speciellt i utvecklingsländer, otroligt centralt. Detta perspektiv genom-

”Variation och mångfald kommer 
efterhand. Utgå ifrån platsens 
identitet, lokala förutsättningar 
och människors behov av en 
mångsidig och attraktiv miljö. Det 
är skillnad på att bygga stad, dvs. 
när ett område successivt byggs ut 
under en lång tid, och att bygga 
bostadsområde, dvs. när det byggs 
i stora enheter under en kort 
period.” 
(Boverket. 2004, s 80)
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syrar hela denna diskurs. Perspektivet betonar jämställdhet och jämlikhet 
och betonar ofta insatser för de som på lyfts fram som svagare grupper i 
samhället - kvinnor, äldre, barn, ursprungsbefolkning samt handikappade. 
 På nationell (Svensk) nivå finns fortfarande detta perspektiv kvar, 
men mindre betonat och inte uteslutande. De frågor som främst tas upp 
vad gäller detta är att motverka hemlöshet, segregation, skapa goda livs-
miljöer för alla, motverka strukturella skillnader vad gäller hälsa, insatser 
för att inkludera dem som nu upplever ett utanförskap, tillgång till ar-
bete, riktade insatser för ekonomiskt och socialt utsatta stadsdelar, boen-
demiljöer som bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden samt 
särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.
 Ett mönster som kan skönjas vad gäller den politiska diskursen 
är att målen blir mycket mer specifik när det kommer till den nationella 
strategin, att mer aspekter läggs till och resonemang utvecklas. Detta är 
inte så konstigt eftersom den globala nivån inrymmer många olika livs-
verkligheter i olika länder, vilket gör att målen hålls allmänna. Det finns 
fler specifika problem att möta ju mindre geografiskt område som berörs, 
på nationell nivå behöver därför målen bli mer specifika och vad gäller 
Boverket så ligger det i deras uppdrag att konkritisera målen formulerade 
av regeringen. 
 Vad som kan sägas vara centralt på nationell nivå förutom det som 
redan nämnts är bland annat social sammanhållning, integration, möten, 
förståelse för medmänniskor, livskvalitet, kultur, trygghet, säkerhet och 
tillgänglighet. I Boverkets (2004) skrift Hållbara städer och tätorter i Sverige blir 
perspektivet än mer konkret och dessa mål utvecklas vidare. Större vikt 
läggs här vid kulturens betydelse och trygghetsaspekten. Men den stora 
skillnaden som kan ses mot de övriga dokumenten är att Boverket kopplar 
de tidigare resonemangen till fysiska strukturer - vilket är naturligt och 
behövs för att de ska bli genomförbara. Samtidigt går det att ifrågasätta 
valet av fysiska strukturer och frågan är om det är bra att redan på denna 
övergripande nivå låsa sig vid något som tycks vara en envägslösning.
 Det är alltså tydligt att diskursen utvecklas, konkretiseras och att 
fokus förskjuts beroende på vilken politisk och geografisk nivå det handlar 
om. Men det är svårt att veta om Boverkets konkretiseringar motsvarar 
de värderingar som ursprungligen uttryckts eftersom man generellt sett 
i dessa politiska dokument formulerar sig vagt och mångtydigt, det som 
skrivs har en viss tolkningsmarginal för läsaren. 
 En annan slutsats som jag drar av denna studie är att den ekolo-
giska dimensionen av hållbarhetsbegreppet tycks dominera hållbarhets-
diskursen såväl nationellt som globalt. De mål som formulerats på detta 
område är tydligare preciserade och visar på vilken utveckling som eft-
ersträvas, medan exempelvis målen gällande social hållbarhet är allmänt 
hållna och ger lite stöd för att omsätta dessa i handling.
 I den avslutande diskussionen kommer jag återknyta till dessa re-
sultat och jämföra dem med slutsatser från analysen av den vetenskapliga 
diskursen samt diskursen på samhällsplaneringsnivå. Dessa resultat har 
också legat till grund för hur övriga dokument studerats.

Delaktighet
boendemiljö

fattigdomsbekämpning
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sysselsättning
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Vetenskaplig definition
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Som tidigare påpekat så kan begreppet social hållbarhet ses som outveck-
lat, både inom politik och inom vetenskap. En förklaring till varför denna 
dimension av begreppet hållbar utveckling ägnats mindre uppmärksamhet 
är att det är den som nyligast tillförts begreppet. Och även om denna dimen-
sion tillförts begreppet så används fortfarande ofta ett ekologi-ekonomi-pers-
pektiv både inom vetenskap och inom politik. Adebowale pekar på att beslut 
om hållbar utveckling “[are] made in the absence of  the information and 
evidence that would inform a socially inclusive policy approach” (Partridge, 
E. 2005, se Adebowale 2002:5). Det råder även brist på mätmetoder för att 
undersöka om beslut som tas leder till en socialt hållbar utveckling. Partridge 
menar även att verksamma inom socialvetenskap har försummat att engag-
era sig i hållbarhetsdebatten. (Partridge, E. 2005)
 Nedan kommer en definition formulerad av Emma Partridge samt 
en definition formulerad av Eva Öresjö att presenteras och jämföras. Par-
tridge (2005) har studerat hur begreppet vanligen används och utifrån detta 
arbetat fram en modell för att definiera det. Eva Öresjös definiton bygger 
bland annt på teorier av Robert Putnam ooch Elinor Ostrom. Dessa två 
definitoner av social hållbarhet kan sägas representera två olika perspektiv 
på den vetenskapliga diskursen om begreppet och skiljer sig åt i och med att 
den definition som Partridge gör är inriktad på målen med social hållbarhet, 
medan definitonen Öresjö gör rör de samhälleliga processer som konstituer-
ar ett socialt hållbart samhälle. Jag har valt att benämna definitionen gjord 
av Partridge som “Det socialt hållbara samhället” och definitionen gjord av 
Öresjö som “De samhälleliga processerna”. 
 
DET SOCIALT HÅLLBARA SAMHÄLLET.  
Partridge definierar social hållbarhet utifrån sex teman: livskvalitet, rättvisa, 
inkludering, tillgänglighet, framtidsfokus och deltagandeprocesser. (Partridge, 
E. 2005) Som jag tolkar henne konstituerar dessa teman det socialt hållbara 
samhället, och kan ses som målen för hållbarhetsarbetet för den sociala di-
mensionen av begreppet. Dessa sex teman kommer nu kort beskrivas.

LIVSKVALITET. Detta är ett subjektivt begrepp och därför svårt att 
definiera, men Partridge menar ändå att det är viktigt att lyfta fram efter-
som det pekar på vikten av att lägga fokus på den mänskliga aspekten av 
social hållbarhet – att förbättra människors liv. Partridge lägger extra vikt 
vid att fokusera på att förbättra det hon kallar missgynnade gruppers livs-
förutsättningar. Vad gäller det hon kallar de som redan är privilegierade tar 
hon avstånd från en förbättrad livskvalitet som innebär rättfärdigande av en 
ohållbar livsstil, med ökad konsumtion och därmed ökade mängder avfall. 
(Partridge, E. 2005)

RÄTTVISA. Partrigde pekar på att detta är av fundamental vikt för att 
uppnå social hållbarhet. ”high levels of  inequity and social division are so 
clearly linked with conflict and instability, ongoing social inequity must be 
seen as a major impediment to achieving social sustainability.” (Partridge, 
E. 2005, s 10) Partridge pekar på att rättvisa är det vanligaste omnämnda 
kriteriet i definitioner av social hållbarhet.  

INKLUDERING. Detta menar Partridge är en viktig aspekt för att uppnå 
social hållbarhet. Vad gäller inkludering pekar hon på att det är viktigt att 
motverka social utestängning. Som jag tolkar hennes definition av begreppet 
inkludering kan det översättas till det vi diskuterar med benämning integra-
tion i Sverige. 

“Sustainability is ultimately an 
issue of  human behavior, and 
negotiation over preferred futures, 
under conditions of  deep contin-
gency and uncertainty”
(Partridge, E. 2005, se Robinson 
2004:379-80)

“if  sustainability is to contribute to 
a better life for all, then it will be 
necessary to go beyond technical 
fixes and begin to address pro-
found issues of  opportunity, distri-
bution, material needs, consump-
tion and empowerment. These 
questions in turn raise important 
issues of  social and political orga-
nization and governance”
(Partridge, E. 2005, se Robinson 
2004: 379)



 Partridge skriver att det här också är en aspekt som många förfat-
tare tar upp vad gäller social hållbarhet och att många pekar på social 
utestängning som ett av de stora hindren för att uppnå social hållbarhet. 
Partridge tar upp inkludering eller integrering av missgynnade samhälls-
grupper i ekonomiskt, socialt och politiskt liv som viktigt för arbetet med 
social hållbarhet. (Partridge, E. 2005)

TILLGÄNGLIGHET. I Partridges (2005) definition handlar detta om alla 
aspekter av livet. När vi i Sverige använder detta begrepp syftar det ofta till 
hur pass fysiskt åtkomligt något är, till exempel hur nära något är lokaliserat 
eller om något är anpassat för att funktionshindrade ska kunna nå det. Par-
tridges definition är mycket bredare. 
 Som jag tolkar hennes definition av tillgänglighet handlar det både 
om den fysiska åtkomligheten som den svenska användningen av begreppet 
syftar på, men även om aspekter som till exempel möjliggörs av jämställ-
dhet och jämlikhet. Exempel på vad Partridges definition av tillgänglighet 
innefattar är: anställning, bostads- och levnadsstandard, service, möjlighet 
till deltagande i sociala, kulturella och politiska strukturer och processer. 
Partridge pekar på de socialt utestängda samt de som genom historien blivit 
utestängda från resurser och möjligheter som speciellt viktiga att rikta insat-
ser mot att förbättra tillgängligheten för. (Partridge, E. 2005)

FRAMTIDSFOKUS. Partridge menar att social hållbarhet handlar såväl 
om rättvisa i nutid som att vi etablerar strukturer och processer som ga-
ranterar varaktig och fortsatt rättvisa. Det här är ett synsätt vi känner igen 
från Vår gemensamma framtid. (Partridge, E. 2005)

DELTAGANDEPROCESSER. Partridge pekar på att detta innefattar 
både inkluderande, konsulterande och deltagandeprocesser för medbor-
gardeltagande, både när det gäller att identifiera frågor samt att utarbeta 
mål, strukturer och beslutsfattandeprocesser. (Partridge, E. 2005)  

DE SAMHÄLLELIGA PROCESSERNA.  
Även Öresjö (1997) tar upp frågor som i Partridges definition kan sorteras 
in under inkludering och livskvalitet – social sammanhållning och hälsa. 
Hon pekar på problem som ökad polarisering, etablering av så kallade 
grindsamhällen (samhällen som omgärdas och övervakas på grund av 
bristande tilltro till hur medmänniskor ska handla – rädsla för kriminallitet) 
samt grupper med starka band inåt gruppen och utestängande karaktär – 
exempelvis motorcykelklubbar. Men när Öresjö definierar social hållbarhet 
innehåller definitionen inga kriterier över hur ett socialt hållbart samhälle 
ser ut, så som i defenitionen kallad “Det socialt hållbara samhället”, utan 
betonar istället de processer i samhället som hon menar gör det socialt 
hållbart. 
 Öresjös tolkning av social hållbarhet är kopplad till ”samhällets 
förmåga att reproducera sig och överleva kriser”. (Öresjö, E. 1997) Hon 
poängterar att social hållbarhet inte är ett tillstånd utan snarare en dyna-
misk process, och alltså något som hela tiden behöver underhållas för att 
fortleva. Social hållbarhet menar Öresjö handlar om samhällets förmåga 
att hantera konflikter och motstridiga intressen. (Öresjö, E. 1997)
 Öresjö pekar på samhällsplanering som ett viktigt redskap för att 
verka för social hållbarhet. Och för att planeringen ska fungera på detta 
sätt betonar hon att det krävs bred legitimitet i samhället för planerings-
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framtidsfokus

Livskvalitet

inkludering

Tillgänglighet

medborgardeltagande

verksamheten. Med detta menas att det behöver finnas en tilltro till plane-
rare att med hjälp av planering kunna skapa ett bättre samhälle och ett 
människovärdigt liv. Öresjö (1997) pekar även på demokratifrågan som viktig 
inom samhällsplanering. 

 I detta med medborgardeltagande i kommunal planering ligger 
 en oerhörd samhällsbyggande kraft förborgad, men det kan också   
 vändas i dess motsats om man inte tar dagens bräcklighet på   
 allvar. Om människor engagerar sig i lokala utvecklingsgrupper 
 av skilda slag, och det arbete som läggs ner inte har någon reell   
 mottagare, kan det leda till än en mer sviktande systemtillit och   
 i förlängningen på detta även en urholkning av det sociala kapitalet.  
 (Öresjö, E. 2000)

 Den definition Öresjös ger social hållbarhet, som jag valt att kalla 
“De samhälleliga processerna”, är alltså kopplad till vad som brukar om-
nämnas socialt kapital. Begreppet kommer från Robert Putnams studie Den 
fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien (1996). Putnam (Öresjö, E. 
2000, se Putnam, R. 1996) pekar på att högt deltagande i frivilligorganisa-
tioner är positivt för demokratin. Det han benämner socialt kapital handlar 
om ömsesidigt förtroende mellan invånare som alltså växer genom organ-
isering i frivilligorganisationer. Putnam pekar på att detta sociala kapital 
ständigt behöver vårdas för att inte urholkas. Ett urholkat socialt kapital 
leder till tillitsproblem. Något som Öresjö (2000) kopplar till utveckling av så 
kallade grindsamhällen. Socialt kapital kan enligt Stevrin och Uhlin indelas i 
tre olika kategorier (Öresjö, E. 2000, se Stevrin, P & Uhlin, Å. 1996):  

Personlig tillit  – tillit till människor som man på något sätt känner
Social tillit  – tillit till människor som man inte är närmare bekant med
Systemtillit  – tillit till ett förhållandevis opersonligt system

Som jag tolkar den definition som Öresjö (1997) ger social hållbarhet så är 
det framför allt den så kallade systemtilliten, men även det sociala kapitalet 
över lag, som hon menar är viktigt. 

SLUTSATSER - VETENSKAPLIG DEFINITION. 
Det går bara att konstatera att det inom vetenskapen inte råder konsensus 
om vad begreppet innebär. Partridge och Öresjö till exempel definierar det 
utifrån två helt olika perspektiv - vad vi ska sträva mot för typ av samhälle 
kontra vilka politiska och sociala processer som konstituerar ett socialt håll-
bart samhälle. Som jag förstår dessa definitioner motsätter de inte varandra. 
Jag anser även att de stämmer väl överens med den politiska diskursen, även 
om den definition jag kallat för “de samhälleliga processerna” har ett snäva-
re perspektiv och en annan infallsvinkel.  
 Som jag ser det är kontentan av denna studie att begreppet behöver 
studeras och prövas ytterligare för att ge tyngd åt denna del av hållbarhets-
begreppet - för att samhällsplanerare ska kunna ha något att luta sig mot och 
för att föra upp begreppet på agendan. Att leta efter den “riktiga” defini-
tionen av social hållbarhet är dock inte målet, detta är inte heller möjligt i 
och med att det är ett normativt begrepp. 
 I den avslutande analysen kommer jag återknyta till de två veten-
skapliga definitoiner som studerats och jämföra dessa med hur begreppet 
används inom samhällsplanering.

Socialt kapital.

Rättvisa

Jämställdhet

Jämlikhet

integration

”Social exclusion refers to the 
way poverty, deprivation and 
related social problems work to 
exclude people both physically 
(through inequitable access to 
transport, jobs or public services 
for example) and socially from 
the benefits and opportunities af-
forded by full social and economic 
participation.” 
(Partridge, E. 2005, s 10)



Definition inom 
samhällsplaneringen - 
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Malmö stad

I detta stycke kommer undersökningen av hur man inom samhäll-
splanering definierar begreppet social hållbarhet presenteras. Som tidigare 
beskrivits har denna undersökning genomförts i form av en jämförande 
fallstudie. De områden som undersökts är stadsdelarna Rosengård och 
Västra Hamnen i Malmö. Undersökningen genomfördes genom studier 
av två planeringsdokument, ett för vardera stadsdel, i vilka fokus legat 
på hållbar utveckling. I dessa dokument presenteras hållbarhetsdiskus-
sionen i form av modeller (se nedan). Dessa modeller har legat till grund 
för undersökningen av hur samhällsplanerare definierar begreppet social 
hållbarhet. 
 Till att börja med kommer en kort presentation av Malmö stad 
samt stadsdelarna Rosengård och Västra Hamnen. Därefter följer en pre-
sentation av undersökningen av de ovan nämnda planeringsdokumenten 
för Rosengård och Västra Hamnen samt en jämförelse mellan dessa.

MALMÖ har under de senaste decennierna genomgått stora förän-
dringar - från industristad till en stad med högskola, broförbindelse till 
Köpenhamn och många kunskapsintensiva företag. Denna välfärdsutveck-
ling pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) på behöver nå ut till alla 
stadens delar, så att ingen hamnar utanför. För att klara detta har Malmö 
stad under de senaste åren arbetat aktivt med välfärds- och tillväxtfrågor. 
Det kommunala handlingsprogrammet Välfärd för alla (Malmö Stad. 2004.)
behandlar främst de sociala frågorna medan översiktsplanen fokuserar 
mer på fysiska förutsättningar för att uppnå viktiga mål för detta arbete. 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008)
 Malmö Stadsbyggnadskontor beskriver staden som delad och 
pekar på att livsvillkoren ser olika ut i olika delar av staden samt att 
förutsättningarna för att ta del av stadens positiva utveckling skiljer sig 
åt mellan olika individer. De tar även upp att de fysiska strukturerna 
påverkar hur man rör sig och att detta kan göra att människor från olika 
delar av staden inte träffar varandra. Upplevelsen av staden blir då också 
väldigt olika för olika personer. (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008)

Mål för hållbar utveckling i Västra Hamnen. 
(Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007)

Mål för hållbar utveckling i Rosengård. 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008.)

”De generellt sett ökande skillnad-
erna i levnadsvillkor mellan olika 
sysselsättnings- och inkomstgrup-
per återspeglas tydligt i en ökande 
boendesegregation såväl inom 
Malmö som mellan Malmö och 
omgivande region” 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008, se Malmö 2005)



 En annan aspekt Stadsbyggnadskontoret pekar på är att områdens 
uppbyggnad och struktur kan begränsa deras utvecklingsmöjligheter. De 
skriver att ”mellan fysisk struktur med olika karaktär och funktion och 
förutsättningarna för en social och ekonomisk utveckling finns ett sam-
band.” (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 4) Som exempel på fysiska 
åtgärder man kan vidta för att påverka detta samband är att styra etabler-
ing av olika funktioner samt varierade boende och upplåtelseformer. På 
detta sätt menar de att bosättningsmönster kan styras på ett sätt som mins-
kar risken för enklavbildning och segregation. (Malmö Stadsbyggnadskon-
tor. 2008)

OMRÅDESBESKRIVNING VÄSTRA HAMNEN. Detta är en stads-
del som lyfts fram vad gäller hållbarhet, den har också blivit utsedd som 
nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad. Malmö Stad beskriver på sin 
hemsida stadsdelen Västra hamnen som ”en viktig del av satsningarna för 
att förstärka Malmö som en attraktiv plats att bo och verka i, på gränsen 
mellan innerstaden och vattnet och med närhet till alla kommunika-
tioner.” (malmo.se, Västra Hamnen a.) Och pekar på det som ett projekt 
som åter ger Malmö kontakt med havet och som ”förmedlar känslan av 
närheten till kontinenten”. (malmo.se, Västra Hamnen a.)
 Historiskt så har det här området under lång tid varit en hamn. 
I slutet av 1800-talet, i och med industrialiseringens intensifiering tog 
utbyggnaden av hamnområdet fart. År 1870 köpte F H Kockum en tomt 
i hamnen vilket blev början till en epok i Malmös historia med varav och 
skeppsbyggande. Under efterkrigstiden blomstrade denna verksamhet på 
grund av den ökade efterfrågan som ökad världshandel innebar samt på 
grund av alla fartyg som måste ersättas efter kriget. 1973 slog oljekrisen 
till, vilket var början till slutet av denna epok. Idag har området skiftat 
karaktär från industriområde till område för kustnära boende med pro-
filering mot hållbarhet samt vad man kallar kunskapsstad – olika företag 
samt högskola i samarbete. Kockums finns kvar men i mindre skala och 
med annan inriktning.  (malmo.se, Västra Hamnen b.)
 2001 hölls den europeiska bostadsutställningen Bo01 i Västra 
hamnen - en del av hamnområdet, vilket var första steget vad gäller 
införande av havsnära boende i stadsdelen. Bostadsmässan byggdes med 
hållbarhet som koncept, vilket också vunnit stort erkännande både natio-
nellt och internationellt. ”Utgångspunkten från stadens sida var att skapa 
en hållbar stadsdel med hög kvalitet i arkitektur, offentlig miljö och mate-
rial.” (malmo.se, Västra Hamnen d.) Efter mässan har området fortsatt 
att byggas ut. Detta beskrivs av Malmö Stad som en lyckad samhällseko-
nomisk investering som lockar företag och välutbildade till Malmö. Des-
sutom pekar de på att själva markförsäljningen kommer innebära stora 
inkomster för staden. (malmo.se, Västra Hamnen c.)  
 Dannestam (2009) beskriver omvandlingen av det gamla ham-
nområdet, som varit industristadens främsta uttryck, som symbolisk. Som 
jag förstår hennes resonemang så menar hon att omvandlingen av detta 
område innebär ett avsked till det gamla som idag spelat ut sin roll och 
ett skapande av en ny symbol för det samhälle som idag framstår som 
framgångsrikt och som Malmö vill identifieras med. 

 Området är intimt sammanlänkat med den nya boendestrategi  
 som började ta form, med byggnation av högkvalitativa och arki- 
 tektoniskt nydanande bostäder i ett havsnära läge i syfte att locka  

”Utbyggnaden i Västra Hamnen 
är högt prioriterad och syftet är 
att skapa en blandad stad som är 
ekologisk, ekonomisk samt socialt 
och urbant hållbar.” 
(malmo.se, Västra Hamnen d.)

”Västra Hamnen är ett nationellt 
exempel på en ekologiskt hållbar, 
tät innerstad som samtidigt är en 
miljö som stimulerar kreativitet, 
kunskapsutveckling och ekono-
misk tillväxt och som präglas av 
mångfald - arkitektoniskt, socialt 
och kulturellt.” 
(malmo.se, Västra Hamnen a.)
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 inkomststarka grupper till staden. Boendestrategin följer Richard  
 Floridas teori om den krestiva klassen. Det handlar om att locka  
 till sig de höginkomsttagare som, med start under 1970-talet,  
 lämnade Malmö till förmån för kranskommunernas villaområden.  
 (Dannestam, T. 2009)
  
OMRÅDESBESKRIVNING ROSENGÅRD. Denna stadsdel är vad 
Malmö Stad kallar för ett utvecklingsområde. Denna beteckning syftar på 
större befintliga områden som planeras att kompletteringsbebyggas samt 
utvecklas genom att till exempel nya mötesplatser skapas och kommuni-
kationsstrukturer ses över. (mamlo.se, Rosengård.) Området är en del av 
miljonprogrammet och byggdes alltså under 60 – 70 talet. Som många 
andra av miljonprogrammets områden finns en bild av Rosengård som 
ett utsatt område, en bild som stadsdelen burit sedan det byggdes och som 
media varit en del i att skapa. (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008)
 När området var nybyggt var de flesta som bosatte sig där svens-
kar som tidigare bott i centrala delar av Malmö eller som flyttade in från 
landsbygden. Idag är Rosengård en stadsdel med stor andel utlandsfödda 
(år 2008 hade 86 procent av de boende utländsk bakgrund). Det är ofta 
i denna stadsdel som de får sin första bostad. Många flyttar sedan ifrån 
stadsdelen när de har etablerat sig i samhället. Detta gör att det är en stor 
turbulens i stadsdelen med hög in- och utflyttning. (Malmö Stadsbyggnad-
skontor. 2008)
 Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) beskriver Rosengård som en 
plats där malmöbor sällan möts, som en plats som människor passerar 
för att ta sig till andra delar av staden. De lyfter även fram stadsdelen vad 
gäller de levnadsförhållande som råder där: ”Levnadsförhållandena för 
malmöborna i Rosengård skiljer sig markant från övriga Malmö.” (Malmö 
Stadsbyggnadskontor. 2008, s 9) Rosengård utmärker sig med att ha den 
lägsta förvärvsfrekvensen (39 procent år 2006), ha jämförelsevis låga 
inkomster, vara mest tät befolkat samt visa flera tecken på sämre folkhälsa 
bland invånarna.



VÄSTRA HAMNEN. 
Här följer resultaten av undersökningen av hur social hållbarhet definieras 
i planeringsdokumentet för Västra Hamnen - Mål och gestaltningsprinciper för 
Västra hamnen (2007). Detta dokument fungerar som en vägledning för det 
fortsatta arbetet med utbyggnaden av Västra Hamnen, och är på samma 
gång en sammanfattning av de principer som redan använts vid tidigare 
utbyggnad i området. I dokumentet redovisas inledningsvis fem över-
gripande mål inriktade på att sträva efter hållbar utveckling vid fortsatt 
utbyggnad av Västra Hamnen: 

 1. Nationellt exempel på hållbar stadsutveckling – området är  
 redan uppmärksammat internationellt för sina ambitioner vad  
 gäller hållbarhet, detta pekas ut som något att bygga vidare på  
 genom att kommande projekt bidrar till att utveckla hållbarhetsbe- 
 greppet ytterligare

 2. Kunskapsstad – detta är ett mål för hela Malmö, men Västra  
 Hamnen lyfts fram som ett verktyg i detta arbete.

 3. Mötesplatser – fler inspirerande platser för möten, så att männi- 
 skor med olika kunskaper, erfarenheter och idéer möts.

 4. Den blandade staden – målet är att skapa funktionsblandning  
 inom kvarter liksom byggnader.

 5. Överraskningar och attraktivitet – det offentliga rummet vill  
 Stadsbyggnadskontoret ge överraskande inslag så att det ska vara  
 intressant och lockande att gå eller cykla runt och upptäcka. I  
 detta sammanhang tas som exempel upp evenemang, variations- 
 rikedom, arkitektoniska kvaliteter och omsorg om detaljer.
 
 I följande avsnitt kommer beskrivas vilka aspekter som tas upp 
i dokumentet Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen som rör social 
hållbarhet. Detta genom att utgå från de rubriker som finns vad gäller so-
cial hållbarhet i modellen nedan som är hämtad ur detta dokument samt 
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Mål för hållbar utveckling i Västra Hamnen. 
(Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007)

några mål som presenteras i texten i samma dokument. De mål som kom-
mer presenteras är följande: “Gränsöverskridande mötesplatser”, “Trygg 
stad”, “Sammanlänkande och attraktiva stråk”, “Stadsmiljö för alla” (mål 
hämtat från texten, finns inte med i modellen). Målet “Uppmuntra lokalt 
engagemang” kommer inte närmare beskrivas eftersom det är svårt att 
koppla till texten i dokumentet som studerats. Möjligen kan det tolkas in i 
de strategier som beskrivs för att verka för möten mellan människor, men 
detta uttrycks inte. Sist kommer även några aspekter som i dokumentet 
placerats under ekonomisk hållbarhet att tas upp eftersom dessa i en del 
andra sammanhang tas upp under social hållbarhet.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE MÖTESPLATSER. Med detta mål efter-
strävas skapandet av en stadsdel med en unik och överraskande miljö rik på 
upplevelser och möten, där människor i olika åldersgrupper och med olika 
ursprung samt med olika intressen och livsstilar möts. Detta kopplas både 
till fördelar som stärkt socialt kapital, men även till fördelar som Malmö 
Stadsbyggnadskontor (2007) pekar på vad gäller mötens betydelse för ska-
pandet av något man kallar kunskapsstaden (återkommer till detta senare). 
 De strategier som tas upp för att åstadkomma denna typ av stads-
del går bland annat ut på att skapa en blandad och tätt bebyggd stad med 
många olika funktioner, verksamheter och aktiviteter, skapa en varierad och 
speciell stadsmiljö med utformning av hög arkitektonisk kvalitet, blanda up-
plåtelseformer och bostadstyper samt utnyttjande av kustlägets attraktionsk-
raft. På så sätt tänker Malmö Stadsbyggnadskontor (2007) att de ska locka 
människor till stadsdelen och få dem att dröja sig kvar i miljön.

”Målet är en stadsdel som 
präglas av mångfald – arki-
tektoniskt, socialt och kul-
turellt, som är bra att vistas 
och röra sig i, med naturliga 
mötesplatser och som be-
gränsar vindens inverkan.” 
(Fördjupad översiktsplan för Väs-
tra Hamnen, Malmö Stad, Stads-
byggnadskontoret. 2007, s 15)

”Västra Hamnen ska bli minst 
lika intressant att besöka som 
centrala Malmö. Blandningen av 
olikheter ska göra området brokigt 
och oöverblickbart. Det ska finnas 
överraskande och oförutsägbara 
inslag.” 
(Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007, s 22)



 Vad gäller skapandet av en blandad stadsmiljö så är målet att 
skapa ett brett utbud av upplevelser och attraktioner för att locka en så 
bred publik av besökare som möjligt. I varje byggnad eftersträvas så stor 
blandning av olika aktiviteter som möjligt. ”boende, caféer, idrottsanläg-
gningar, kontor, kommunal service och kulturinstitutioner kan samexistera 
i byggnader.” (Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007, s 8) 
 Även utformningen av trafikstrukturen följer samma princip, här 
ska många olika trafikslag samlas. Detta för att fungera som en plats för 
mänskliga möten. För att möjliggöra för detta pekas även på behovet av 
att anpassa hastigheterna efter gatulivet och att främja kollektivtrafik. 
Detta motiveras på följande sätt: 

 Forskning visar att mängden bilar och den hastighet de rör sig  
 i står i omvänd proportion till hur många mänskliga möten som  
 uppstår. Låga hastigheter och lite trafik ökar möjligheten för män- 
 niskor att upptäcka mötesplatser och varandra. 
 (Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007, s 40) 

 När det gäller gatumiljön som en plats för möten så är en annan 
strategi att i alla bottenvåningar mot större gator inrymma lokaler för 
service, butiker och verksamheter. För att ge bästa möjliga förutsättningar 
för handel i området pekas det på att det krävs en kombination av att styra 
och koncentrera lokaliseringar samt att ge stor frihet. Enstaka butiker 
som ger bostadsservice samt specialbutiker som inte är lägesberoende ska 
genom planbestämmelser ges möjlighet att etableras längs alla huvud och 
uppsamlingsgator samt i vissa fall även längs bostadsgator. Malmö Stads-
byggnadskontor (2007) menar att efterfrågan på denna typ av lokaler är så 
låg att den inte riskerar att äventyra uppkomsten av en attraktiv handels-
gata i andra delar av Västra Hamnen. Upplevelseshopping menar man 
bör lokaliseras till kollektivtrafikförbindelser.
 Vad gäller mötesplatser så pekas det sällan på några specifika, jag 
uppfattar det mer som att stadsdelen i sig, och i alla sina delar, ska fungera 
som en offentlig arena för möten. Malmö Stadsbyggnadskontor (2007) 
pekar på att stadsdelen redan idag är välbesökt och menar att en viktig 
anledning till det är satsningen på de icke-kommersiella mötesplatserna i 
det offentliga rummet, en satsning som de betonar är viktigt att fortsätta 
med. Variation vad gäller olika typer av mötesplatser för olika funktioner 
lyfts fram som viktigt. 
 Parker lyfts särskilt fram som viktiga mötesplatser. Dessa betonas 
också vara viktiga för hälsa och välbefinnande, forskning har visat att vi 
återhämtar oss från stress om vi har möjlighet att vistas i dessa typer av 
miljöer. Därför pekas det på att det är viktigt att komplettera Västra Ham-
nens urbana miljö med grönområden. Även vad gäller parker betonas 
vikten av tillgång till olika typer för olika funktioner och olika grad av of-
fentlighet samt storlek. Vad gäller mötesplatser längs havet menar Malmö 
Stadsbyggnadskontor (2007) att det finns och behövs både urbana miljöer, 
parkmiljöer och naturmiljöer.
 Vad gäller specifika mötesplatser tas också upp hur det även i 
närheten av byggnader ska eftersträvas att erbjudas mötesplatser. Detta 
beskrivs som en zon mellan ute och inne som fungerar som en länk. Här 
kan finnas sittplatser eller uteservering. (Malmö Stad, Stadsbyggnadskon-
toret. 2007)
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 Skapandet av mötesplatser kopplas även till stävan om att bli en 
kunskapsstad, vilket innebär en stad rik på kunskapsintensiva företag (till 
skillnad från industristäder som är rika på industrier). Malmö Stadsbyg-
gnadskontor (2007) skriver att en grundläggande förutsättning för stadens 
fortsatta framgång vad gäller att bli en kunskapsstad handlar om att skapa 
informella och formella mötesplatser där människor med olika kunskaper, 
erfarenheter och idéer möts. ”Då uppstår den korsbefruktning som kan 
leda till utvecklingsprojekt, kommersiella såväl som kulturella.” (Malmö 
Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007, s 24) De menar även att detta kan bi-
dra till att det sociala kapitalet växer. Som viktigt för att uppnå detta pekas 
det på den blandade integrerade staden. 
 Några aspekter som lyfts fram som viktiga i detta sammanhang 
handlar om att, placera olika typer av verksamheter invid varandra eller 
till och med i samma byggnad, högskolans koppling till närings-, idrotts- 
och kulturliv, etablering av nya verksamheter som ger nya människor 
ärenden till stadsdelen, kultur- och fritidsaktiviteter placerade så att de 
kan förstärka funktionsblandningen i staden (gärna intill kommersiella 
verksamheter) samt etablerande av ett kluster för media och kultur i stads-
delen och kopplande av detta till andra aktiviteter bland annat högskolan.
Sammantaget pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2007) på användandet 
av många olika byggherrar, arkitekter och andra aktörer samt skapandet 
av stor variation och mångfald i projekten och detaljplanerna som till-
vägagångssätt för att uppnå denna typ av miljö.

”Blanda funktioner, män-
niskor och idéer. Då uppstår 
de kontaktnät som är kun-
skapsstadens förutsättning.” 
(Malmö Stad, Stadsbyggnadskon-
toret. 2007, s 8)

I Västra Hamnen finns olika typer av gestaltad grönska för olika behov och funktioner vilka tillsammans ska skapa en attraktiv miljö att bo, vistas i och besöka.



TRYGG STAD. Det som tas upp vad gäller detta handlar om att skapa 
folkliv, vilket Malmö Stadsbyggnadskontor (2007) menar medför en trygg 
och säker miljö. För att skapa folkliv pekas det på vikten av att skapa en 
attraktiv och intressant stadsmiljö där folk vill vistas. Här tas bland annat 
högklassig arkitektur, bottenvåningar fyllda med aktiviteter och grönskan-
de gårdar upp som medel.

SAMMANLÄNKANDE OCH ATTRAKTIVA STRÅK. Detta mål 
handlar dels om en vilja att skapa folkliv och möten och dels om att främja 
förändrade resvanor, både för att det är bra för miljön och för att det krävs 
vid en fortsatt utbyggnad av området. Detta beroende av de ökade trafik-
mängder som blir resultatet av utbyggnad av Västra Hamnen samt de 
fåtal kopplingar in till området - ett fåtal broar. Dessutom försvåras situ-
ationen än mer av att för att nå dessa kopplingar måste centrala Malmö 
passeras. (Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007)
 Strategier för att främja ändrade resvanor handlar om att göra det 
enkelt och bekvämt att leva utan bil i Västra Hamnen. Arbets- och fritid-
sresor ska bekvämt kunna göras med buss eller cykel. Vad gäller gående 
handlar det om att skapa generösa trottoarer, upplevelserikedom och 
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intressanta målpunkter. Malmö Stadsbyggnadskontor (2007) pekar på att 
det ska kännas tryggt, säkert och trivsamt att promenera i stadsdelen. Här 
nämns bland annat säkra övergångar, minskade barriärer och upplevel-
serika stråk. Det handlar även om tillgänglighet, trygghet och lugnt tempo 
– där trafikens hastighet anpassas efter gående och cyklister. Dessas; de 
gåendes och cyklisternas, framkomlighet prioriteras och gatorna dimen-
sioneras i enlighet med detta.
 För att skapa folkliv nämns bland annat som strategi att botten-
våningarna mot de större gatorna ska innehålla butiker och verksamheter 
för att skapa en upplevelserik miljö med många mötesplatser. Gaturum-
mens gestaltning är ett annat verktyg, där det bland annat handlar om att 
skapa trevnad och upplevelserikedom samt om att genom att skapa smala 
gaturum ge överblickbarhet och rumslighet och motverka upplevelse av 
ödslighet. För att komma fram till mål vad gäller gestaltning har Malmös 
innerstad studerats. Dessa studier har bland annat visat att siktlinjerna 
längs gatorna i innerstaden är korta och intrycken många. ”Så ser en 
promenadvänlig stadsmiljö ut med ständigt föränderliga synintryck och 
nya lockande målpunkter i fonden.” (Malmö Stad, Stadsbyggnadskon-
toret. 2007, s 53) 
 Vad gäller gestaltning pekas det på att bebyggelse i Västra Ham-
nen ska bära innerstadens kvaliteter vad gäller planmönster och gestalt-
ning av byggnader. Nio olika gestaltningsprinciper presenteras. 

STADSMILJÖ FÖR ALLA. Här pekar Malmö Stadsbyggnadskon-
tor (2007) främst på att miljön ska vara anpassad för funktionshindrade 
samt att barn och äldre är speciellt viktiga grupper att ta hänsyn till vid 
utformningen av miljön eftersom dessa grupper spenderar mycket tid i 
sitt närområde. Något annat som tas upp är att miljön ska stimulera alla 
sinnen.

EKONOMISK HÅLLBARHET. Som mål för ekonomisk hållbarhet tar 
Malmö Stadsbyggnadskontor (2007) i detta dokument upp några aspekter 
som i andra sammanhang också har placerats under social hållbarhet:

 • bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – detta beto- 
 nas som viktigt att värdefulla byggnader, anläggningar och andra  
 minnen från tidigare epoker bevaras för att vittna om områdets  
 historia. Det pekas även på att karaktärsdanande platser och 
 anläggningar bör tas som utgångspunkt vid gestaltandet av ny  
 bebyggelse. 
 • Rimlig boendekostnad ska eftersträvas vid planering och 
 byggande
 • Mångfald - ”mångfald ska prägla Västra Hamnen eftersom det 
 ger robusthet” (Malmö Stad, Stadsbyggnadskontoret. 2007, s 11)  
 Det handlar i detta sammanhang om olika bostadstyper, 
 handelslägen, kontorsstorlekar och småindustri.

Några konstateranden som 
gjorts vad gäller gatumiljöns 
utformning:

• korta siktlinjer – högst 300  
   meter
• många utblickar åt sidorna  
   med korta siktlinjer
• korta fasadlängder och  
   varierad arkitektur
• butiker och verksamheter i  
   bottenvåningarna
• gatan kantad av entréer  
   och utfarter
• fasader med utbuktningar 
   och indragningar som  
   skapar varierat skuggspel  
   över dagen

I Västra Hamnen läggs stor omsorg om utformningen och gestaltningen av de offentliga rummen och stråken.



ROSENGÅRD. 
Här följer resultaten av undersökningen av hur social hållbarhet definieras 
i planeringsdokumentet för Rosengård - Rosengård! - Strategier för hållbar ut-
veckling i en stadsdel (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008). Detta dokument, 
som är vad Malmö stadsbyggnadskontor kallar ett Dialog-pm, fungerar 
som en förstudie i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I doku-
mentet diskuteras Malmö som den delade staden och beskrivs som en stad 
med stora skillnader i levnadsvillkor. Rosengård kan sägas representera en 
ytterlighet - med högst arbetslöshet, låga inkomster samt trångboddhet. 
Flera indikatorer pekar även på en sämre folkhälsa hos Rosengårdsborna. 
In och utflyttningen är också väldigt hög.
 Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) tar upp att Rosengård sällan 
är en plats för möten mellan malmöbor från olika delar av staden. Ett skäl 
till detta som tas upp är den fysiska strukturen som de menar inte stödjer 
till möten. Strukturen inom stadsdelen pekas ut som en barriär, som gör 
att det är svårt att röra sig mellan olika delar av Rosengård och mellan 
Rosengård och omgivande stadsdelar.

I dokumentet presenterar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) följande 
mål för hållbar utveckling i Rosengård:

 • Goda uppväxtvillkor för barn och unga – vilket är avgörande för  
 deras hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Något annat som tas  
 upp som viktigt i detta sammanhang är arbetet för att motverka  
 stigmatisering och att arbete mot en positiv lokal identitet.

 • Goda försörjningsmöjligheter för den yrkesverksamma 
 befolkningen 

 • God offentlig service till Malmöborna i Rosengård

 • Attraktiva bostadsområden och en trygg boende miljö

 • Trygga och inspirerande mötesplatser 

Efter att ha studerat hållbarhetsmodellen som presenteras i Rosengård! 
- Strategier för hållbar utveckling i en stadsdel (Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008) (se nedan) tolkar jag samtliga dessa mål som mål inom den sociala 
dimensionen av hållbar utveckling. 
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Mål för hållbar utveckling i Rosengård. 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008.)

”Ett långsiktigt hållbart 
Malmö är ett viktigt ut-
vecklingsmål för Malmö 
stads verksamhet. Ett 
hållbart Rosengård är en 
förutsättning för ett håll-
bart Malmö.” 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008, s 2)

”Den sociala stabiliteten 
i rosengård ska öka. Fler 
ska välja att bo kvar när 
de etablerat sig i samhället 
och på arbetsmarknaden 
och fler ska generellt sett 
se stadsdelen som ett at-
traktivt boendealternativ.” 
(Ett långsiktigt mål formulerat 
av Rosengårds stadsdelsfullmäk-
tige, Malmö Stadsbyggnadskon-
tor. 2008, s 6)

”Människor väljer generellt 
att samlas kring gemensam-
ma intressen, med andra 
som har samma bakgrund, 
ålder eller kön kring det som 
är känt och tryggt. Här spe-
lar föreningslivet en viktig 
roll som mötesplats.” 
(Malmö Stadsbyggnadskontoret. 
2008a, s 30)

 I följande avsnitt kommer beskrivas vilka aspekter Malmö Stadsby-
ggnadskontor (2008) tar upp i detta dokument som rör social hållbarhet. 
Detta redovisas utifrån de mål som finns vad gäller social hållbarhet i 
modell på föregående sida som är hämtad ur Dialog-pmet för Rosen-
gård. Följande rubriker har varit svåra att hitta direkta kopplingar till i 
texten och kommer därför inte beröras vidare: “Samverkan med näring-
slivet”, “Fortsatta stadsmiljöåtgärder” samt “Hälsosam miljö”. De mål 
som kommer presenteras är följande: “Kultur och idrott för möten och 
gemenskap”, “Attraktiva mötesplatser”, “Högre förvärvsfrekvens”, “Tryg-
gare stad”, “Service efter behov”, “Fler bostäder”, “Mer blandade om-
råden”, “Ökad delaktighet” samt “Förstora innerstaden”.

KULTUR OCH IDROTT FÖR MÖTEN OCH GEMENSKAP. 
Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) pekar på att det redan idag finns 
många sådana här typer av mötesplatser i kommunal regi i Rosengård 
– bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, utomhusbad, spontanidrott-
splatser samt parker med plats för lek. De tar även upp att bland annat 
flera fastighetsägare och hyresgästföreningen upplåter lokaler i stadsdelen 
för till exempel fritids- och föreningsverksamhet. Många boende i områ-
det är också engagerade i den här typen av arbete för unga i stadsdelen. 
Stadsbyggnadskontoret tar inte upp så många nya satsningar på detta om-
råde, men några saker de lyfter fram är något de kallar magneter – större 
attraktioner som även lockar övriga Malmöbor och fler inom regionen, 
fler odlingslotter samt att förstärka idrottsplatsernas attraktionskraft. 
 Vad gäller magneter pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) 
bland annat på ett redan planerat innovations- och utvecklingscenter där 
många olika verksamheter ska samlas i en och samma byggnad, det hand-
lar framför allt om kultur och utbildningsverksamheter. Även bland annat 
scener, träningsrum och café ska inrymmas i byggnaden. 
 Odlingslotter finns redan idag i Rosengård och Malmö Stadsbyg-
gnadskontor (2008) pekar på dessa som oaser för många malmöbor samt 
ett ställe där människor från olika delar av Malmö kan mötas runt sitt 
gemensamma odlingsintresse. Dessa lotter lyfts även fram som bidragande 
till trivsel, liv och rörelse. Eftersom det råder brist på odlingslotter pekar 
man på att det kan vara aktuellt att leta efter nya platser att odla på.

Idrott kan skapa möten och stärka gemenskapen både för utövare och åskådare.
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”Rosengård behöver fler 
kontaktytor av olika slag 
för att välfärden och delak-
tigheten i samhället ska 
kunna öka.” (Malmö Stads-
byggnadskontor. 2008, s 3)

 Även idrottsplatser lyfts fram som något som ger liv och rörelse åt 
stadsdelen. Och som något som är en mötesplats för fler än de som utövar 
idrott – dessa platser lockar åskådare. Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) 
pekar på ett behov av nya sportaktiviteter och visar även upp ett förslag av 
Gehl Architects på en löparbana som kan bli en tydlig, identitetsskapande 
koppling mellan befintliga idrottsplatser och nya sportaktiviteter.

ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER. Mötesplatsers betydelse är den aspekt 
som Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) lyfter fram mest i hela doku-
mentet. I stora drag handlar det om att skapa mötesplatser där Rosengårds-
bor och andra Malmöbor träffas och att binda ihop Rosengård med övriga 
staden och regionen, skapa fler kommersiella mötesplatser samt att förbät-
tra boendemiljön så att den inbjuder till samvaro.
 I dialog-pmet pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) på att 
Rosengård sällan är en plats där människor från olika delar av staden möts 
och de menar att det behöver skapas kontaktytor för att Rosengård ska bli 
en naturlig del av staden. Vad gäller hur Rosengård är kopplad till resten 
av staden pekas den fysiska strukturen, med trafikseparering, nivåskillnader 
och återvändsgator, ut som ett stort problem som försvårar rörelse till och 
från stadsdelen samt mellan olika delar av Rosengård. Rosengårds stora 
parkområden tas också upp som ett problem i dess nuvarande form. Stads-
byggnadskontoret menar att dessa nattetid upplevs som otrygga områden. 
Andra barriärer som pekas ut är järnväg, industriområden samt den inre 
ringleden. 
 De åtgärder som Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) i Dialog-pmet 
pekar på vad gäller att skapa fler möten i Rosengård handlar om att skapa 
goda kollektivtrafikförbindelser och kommunikationsnoder med aktiviteter 
som lockar människor från hela staden och regionen, skapa fler offentliga 
mötesplatser, skapa trygga och attraktiva rörelse- och aktivitetsstråk kopp-
lade till resten av staden, förändra trafikstrukturen, skapa fler arbetsplatser, 
utveckla parkers identitet och användbarhet, skapa fler odlingslotter samt 
skapa en grön välkomnande entré till Rosengård. Dessa kommer nu presen-
teras mer ingående uppdelat på följande rubriker: Knyta ihop Rosengård 
med övriga Malmö, Kommersiella mötesplatser samt Livsmiljö med fler 
möten.

KNYTA IHOP ROSENGÅRD MED ÖVRIGA MALMÖ. Åtgärder för detta 
som presenteras handlar om att skapa goda kollektivtrafikförbindelser, 
offentliga platser, utveckla stråk, förändra trafikstrukturen, utveckla park-
miljöer samt skapa fler odlingslotter. 
 Vad gäller god kollektivtrafik pekas det på att detta är extra viktigt 
i en stadsdel där bilinnehavet är lågt och det bor många människor. Dessa 
kollektivtrafiklösningar ska fungera väl både lokalt som regionalt. Malmö 
Stadsbyggnadskontor (2008) tar även upp att de vill skapa nya kontaktpunk-
ter vid så kallade kommunikationsnoder och att det underlättar för möten 
mellan Rosengårdsbor och andra malmöbor. Här kan man förlägga vad 
man i dokumentet kallar magneter, alltså någon typ av funktion som lockar 
människor från hela staden och kanske även regionen till besök. Vid dessa 
kommunikationsnoder föreslås också anläggande av offentliga platser där 
människor välkomnas till stadsdelen och kan dröja kvar.
  Idag går utvecklingen i Malmö mot ökade skillnader i levnads-
förhållanden. Ett led i att vända denna utveckling, något som Malmö 
Stadsbyggnadskontor (2008) pekar på att man kan göra genom samhäll-

”Inbjudande och varierade 
stråk, punkter och platser för 
alla att vistas på är viktiga 
komponenter i en socialt 
hållbar stadsmiljö.”
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008, s 3)

splanering, är att skapa nya kontaktpunkter där människor från olika delar 
av staden möts - ett exempel på detta är de ovan nämnda kontaktpunk-
terna vid så kallade kommunikationsnoder. Särskilt viktiga menar de att 
gemensamma offentliga platser – de demokratiska arenorna. Att se och 
träffa varandra betonas som något som är ”en viktig förutsättning för att 
förhindra främlingskap, fördomar och konflikter”. (Malmö Stadsbyggnad-
skontor. 2008, s 30) För detta behövs det en mängd olika slags mötesplat-
ser och att dessa känns inbjudande samt att alla kan använda dessa oavsett 
vart i staden man bor. 
 Utveckling av befintliga och nya stråk tas upp som viktigt både för 
att koppla samman Rosengård som stadsdel och med den övriga staden 
samt för att skapa fler mötesplatser. Gröna stråks betydelse betonas sär-
skilt. Stadsbyggnadskontoret pekar på att själva stråket är en mötesplats 
i sig, men att denna funktion också kan förstärkas med hjälp av en ge-
nomtänkt och attraktiv utformning. ”Att röra sig genom hela stadsdelen 
på ett naturligt sätt kräver att parker och andra platser planeras väl.” 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 29) Viktiga aspekter i detta arbete 
är att göra dessa stråk spännande och trygga – helst levande dygnet runt. 
Ett annat verktyg som tas upp för att stärka dessa stråk är att skapa fler 
funktioner och ett varierat stadsrum. Stadsbyggnadskontoret pekar även 
på att det behövs en mängd olika typer av mötesplatser och att de både 
behövs de som tillgodoser vårt behov av interaktion, men även behovet av 
rekreation. Utvecklingen av stråken beskrivs av Stadsbyggnadskontoret på 
följande sätt: 

 Skapa tydliga stråk och utveckla ett pärlband av attraktioner  
 längs dessa – mötesplatser, fickparker, landmärken, sportaktiv- 
 iteter mm. Varje stråk bör ha en tydlig identitet och vara lätt igen- 
 kännbart. Det kan åstadkommas genom en kombination av 
 skyltning och identitetsskapande element t.ex. beläggning,   
 ljussättning och möbler. 
 (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008a, s 38) 

En strategi för att skapa fler möten och för att integrera Rosengård med övriga staden är att ge stråk en ny gestaltning. 



Rosengårdsstråket, ett stråk som förbinder Rosengård med Möllevån-
gen och som är under utvecklingsarbete, tas upp som ett exempel på ett 
stråk som är möjligt att utveckla till ett utflyktsstråk för alla malöbor.
 Förändringar vad gäller trafikstrukturen pekas på som en 
viktig förutsättning för att få fler besökare att passera Rosengård. En 
av åtgärderna som tas upp är att sammanlänka återvändsgator, vilket 
förbättrar orienterbarheten och gör så att fler av stadsdelens inre delar 
kan nås av anställda, kunder och transporter. Avsmalning av överdi-
mensionerade gator är en annan åtgärd som tas upp. Detta ger plats 
för ny bebyggelse längs dem, vilket Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) 
menar minskar barriäreffekter och ökar möjligheten att röra sig till fots 
och med cykel. 
 Rosengård beskrivs som en grön stadsdel med många parker. 
Men dessa parkers innehåll, användbarhet, identitet och avgränsningar 
pekas på som något som behöver utvecklas. Malmö Stadsbyggnadsk-
ontor (2008) uttrycker att parker med brister istället för att upplevas 
som en tillgång för rekreation och samvaro kan upplevas som otrygga 
barriärer. Något som betonas är att de gröna platserna måste upplevas 
trygga och användbara för alla befolkningsgrupper. Stadsbyggnadskon-
toret skriver även att ”Det bör finnas en stark, identitetsskapande attrak-
tion i varje park som är av intresse inte bara för stadsdelens invånare, 
utan även för andra malmöbor.” (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 
40)
 Odlingslotterna som tidigare nämnt kommer också igen i detta 
sammanhang, som miljöer där människor från olika delar av Malmö 
kan mötas. 

KOMMERSIELLA MÖTESPLATSER. Malmö Stadsbyggnadskontor 
(2008) pekar på att möten kan främjas genom att fler kontaktpunkter, 
till exempel i form av handel, arbetsplatser och verksamheter, etableras i 
stadsdelen. De menar att funktionsblandning och fler funktioner skapar 
fler möten och kontaktpunkter. Det betonar även att många mötes-
platser har kommersiell karaktär – butiker, caféer, restauranger och 
platser för nöjen. För att etablera fler funktioner, vilka alltså lyfts fram 
som mötesplatser, i Rosengård menar man att det krävs fler lokaler 
och bättre tillgänglighet till dessa. Ombyggnad av centrumbyggnaden 
är ytterligare ett sätt som föreslås för att etablera fler nya funktioner. 
Denna byggnad pekas på som i behov av förändring då den idag känns 
inåtvänd och sluten. ”En öppen byggnad med en kompletterande yttre 
handelsgata och möjlighet till uteservering skulle medföra att centrat 
kunde samspela med omgivningen och bidra till stadslivet i Rosen-
gård.” (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 20)

LIVSMILJÖ MED FLER MÖTEN. När det gäller möten mellan Rosen-
gårdsborna pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) bland annat på 
föreningsliv, skolor, idrottsplatser, bostadsgårdar samt parker som vik-
tiga arenor för möten. Vad gäller skolor tas skapande av inbjudande en-
tréplatser upp som en åtgärd för att förstärka dess funktion som mötes-
plats. Som tidigare nämnts pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) 
på idrottsplatser som något som ger liv och rörelse i stadsdelen och som 
lockar människor att samlas. Något som de betonar är betydelsen av ett 
centralt beläget offentligt torg, vilket de pekar på inte finns idag:

 42   Social hållbarhet i den delade staden    Definition inom samhällsplaneringen - Malmö Stad   43

 en självklar och tillåtande plats för det spontana mötet, det   
 korta uppehållet, utomhusförsäljning i mindre skala och even- 
 emang. Det gemensamma torget är den plats som kan fungera  
 som den demokratiska arenan i staden. 
 (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 33)  

Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) pekar även på att det behövs ett 
större utbud av mötesplatser för olika grupper av människor, platser där 
alla kan träffas. Genom att förstärka befintliga mötesplatser där det redan 
finns folkliv menar de att nya kan skapas. Korsningar mellan olika gång- 
och cykelstråk, vändzoner och parkeringsplatser med liten trafikmängd 
samt platser i anslutning till handel och matställen tas upp som potentiella 
nya mötesplatser.
 Bostadsgårdar lyfts fram som viktiga för att skapa hemkänsla, 
social sammanhållning och trygghet. Det betonas att ytorna finns men att 
genom att ge dessa ny funktion kan de nyttjas bättre. Genom att förstärka 
uppdelningen mellan offentligt, halvoffentligt, halvprivat och privat 
menar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) att strukturen i bostadsom-
rådet blir tydligare vilket skapar hemkänsla för de boende och tydlighet 
för besökare. Något annat som lyfts fram som viktigt är att ge de boende 
möjlighet att påverka bostadsgårdarnas innehåll och utformning. Det kan 
till exempel handla om att ge dem möjlighet att anlägga uteplatser, lägen-
hetsträdgårdar och att odla på gårdarna. Detta lyfts fram som åtgärder 
som skapar trygghet eftersom att det innebär fler ögon ut mot gårdar och 
cykelvägar.
 Något annat som tas upp som en möjlighet vad gäller bostads-
gårdarna är vad man kallar ”temagårdar”. Detta innebär att gårdar ges 
en tydlig identitet och olika innehåll, vilket ger ett större utbud av bostad-
snära aktiviteter. Detta lyfts fram som en åtgärd som även skapar rörlighet 
mellan gårdarna. Halvoffentliga ytor mellan gårdarna pekar Malmö 
Stadsbyggnadskontor (2008) på som ytor som kan nyttjas för till exempel 
lek, sport och odling.

”Mötesplatser är viktiga 
i en socialt hållbar stads-
del. Platser där människor 
kan mötas på ett enkelt 
och otvunget sätt har stor 
betydelse för vardagslivet, 
hemkänslan och tryggheten 
i stadsdelen.”
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008, s 38)

Ny gestaltning av bostadsgårdar är en strategi för att stärka dessa platsers betydelse för hemkänsla, social sammanhållning och trygghet.



HÖGRE FÖRVÄRVSFREKVENS. Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) be-
tonar att arbete är en förutsättning för försörjning, boende och upplevelse av 
trygghet. Åtgärder som tas upp vad gäller detta handlar om att skapa bättre 
kommunikationer för att underlätta pendling, att förbättra trafikstrukturen 
för att möjliggöra för fler företag att etablera sig samt att skapa förutsättnin-
gar för vad man kallar en företagsvagga att etablera sig.
 Vad gäller kommunikationer så pekar Malmö Stadsbyggnadskontor 
(2008) framför allt på att förbättra kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 
God regional och lokal kollektivtrafik lyfts fram som en nödvändighet eft-
ersom detta öppnar upp för en möjlighet för de boende i Rosengård att till 
exempel ta anställning i Köpenhamn. Vad gäller den spårbundna trafiken så 
utreder man möjligheterna till att förlägga en station i Rosengård. 
 Förändringar vad gäller den interna trafikstrukturen pekas det på, 
som tidigare nämnts, för att förbättra nåbarheten till de inre delarna av 
Rosengård. Därigenom blir det också möjligt för företag och service att 
etablera sig där. Andra åtgärder som Malmö Stadsbyggnadskontor (2008a) 
föreslår är det som tidigare nämnts som magneter (se avsnittet “Knyta ihop 
Rosengård med övriga Malmö”) samt skapandet av en så kallad företagsvag-
ga. 

 En ‘företagsvagga’, en byggnad för nya, mindre företag och en   
 gemensam butik kan vara ett sätt att stimulera egenföretagande.   
 Inriktningen kan exempelvis vara kvinnors företagande, produkt-  
 utveckling med ekologiska förtecken eller design och hantverk och   
 bör också rikta sig till deltagare från hela Malmö och regionen.   
 (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 35)

TRYGGARE STAD. Trygghetsaspekten är något som väger tungt i Dialog-
pmet för Rosengård. Trångboddhet, segregation och social instabilitet menar 
Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) bidrar till otrygghet. Andra aspekter 
de pekar på som skapar otrygghet är dåliga kunskaper om det omgivande 
samhället, vandalisering och folktomma ytor. Risken att otrygghet begränsar 
människors vardagsliv betonas, att rädsla gör att man avstår från att göra 
olika saker.
 Vad gäller trygghet läggs stor vikt vid barn och ungas behov av mötes-
platser, något som pekas på som viktigt för en trygg uppväxt. Det kan både 
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handla om spontan eller organiserad fritidssysselsättning inomhus eller utom-
hus. Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) pekar på en trygg och inspirerande 
utomhusmiljö som viktigt.
 Åtgärder som tas upp för att skapa en tryggare stadsdel handlar 
framför allt om att knyta ihop stadsdelen med resten av staden samt att skapa 
mötesplatser. Andra aspekter som Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) lyfter 
fram är att förbättra trafikstrukturen så att miljön upplevs tryggare att vistas 
i. Här handlar det om att bygga bort folktomma ytor som exempelvis stora 
parkeringsplatser, att länka ihop olika delar av stadsdelen och knyta ihop 
stadsdelen med omgivande stadsdelar, att bygga bort barriärer som exempel-
vis stora ödsliga parkpartier och nivåskillnader samt att skapa levande miljöer 
där människor ser varandra. Levande gårdsmiljöer och mötesplatser är också 
aspekter som lyfts fram i detta sammanhang. Många av dessa åtgärder har 
redan tagits upp ovan, därför kommer jag inte gå in på dem närmare här.
 Sammantaget kan man säga att åtgärder som Malmö Stadsbyggnad-
skontor (2008) tar upp vad gäller att skapa trygghet i Rosengård handlar om 
att skapa levande miljöer där människor ser varandra samt om åtgärder som 
skapar känsla av tillhörighet, både gentemot grannar och i förhållande till 
staden och samhället som helhet.

SERVICE EFTER BEHOV. Vad gäller service så vill Malmö Stadsbyggnad-
skontor (2008) skapa en funktionsblandad stad – alltså tillföra fler funktioner 
och sprida dessa över området. För att åstadkomma detta pekar de på att 
det krävs fler lokaler och lösningar för detta som tas upp är bland annat 
förtätning, skapande av lokaler i bottenvåningar av höghus, ombyggnad av 
Rosengårds centrum samt torghandel. Samtidigt som dessa åtgärder vidtas 
krävs det även att förändringar vad gäller trafikstrukturen vidtas. Här han-
dlar det bland annat om att avsmalna vägar – vilket frigör yta att bebygga, 
samt att sammanlänka återvändsgator – vilket medför att handel och service 
kan etablera sig i Rosengårds inre delar i och med att dessa blir nåbara för 
anställda, kunder och transporter. 
 Vad gäller skapande av lokaler i bottenvåningar så finns det redan 
idag en del sådana provisoriska lösningar, det som Malmö Stadsbyggnadsk-
ontor (2008) lyfter fram i Dialog-pmet är ombyggnad av bottenvåningar så 
att fler lokaler kan erbjudas.
 För att få till torghandel föreslås ett centralt beläget offentligt torg.

Utökad service och funktionsblandning är strategier för att stärka den sociala hållbarheten i Rosengård.



FLER BOSTÄDER. Detta mål talar nästan för sig själv. Det som kan 
sägas om hur detta tas upp är att det handlar om förtätning och att blanda 
upplåtelseformer och storlekar på bostäder. Målet är dels att få till en 
blandning av vilka som bor i olika delar av Rosengård men kanske ännu 
mer att skapa möjligheter för de som bor i Rosengård att finna nya boen-
dealternativ när de behöver flytta, till exempel när de bildar familj eller får 
bättre inkomst – göra det möjligt att göra ”boendekarriär” i stadsdelen. 
Detta pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008a) på som något som kan 
öka stabiliteten i stadsdelen, minska in- och utflyttandet. Det betonas är 
att de bostäder som skapas samt boendemiljön ska ha sådan kvalitet att de 
ses som ett gott alternativ när Rosengårdsborna letar efter nytt boende. 
Som det är idag har stadsdelen brist på små och stora lägenheter, detta 
pekas också på som något som behöver åtgärdas.

MER BLANDADE OMRÅDEN. Blandad stad är en stor fråga och något 
som förespråkas i Dialog-pmet för Rosengård. Malmö Stadsbyggnadskon-
tor (2008) menar att blandningen av bostäder, arbetsplatser, butiker, of-
fentliga platser, service med mera behöver öka. ”Många funktioner saknas 
i stadsdelen Rosengård för att social och ekonomisk hållbarhet skall kunna 
öka och för att kontaktytorna skall bli fler och större.” (Malmö Stadsbyg-
gnadskontor. 2008, s 17) Som jag tolkar det motiverar de omvandling av 
Rosengård till en mer blandad stadsdel med att det bidrar till integration i 
och med att fler målpunkter skapas i Rosengård och fler därmed besöker 
stadsdelen. Samtidigt handlar det även om att skapa en attraktiv boen-
demiljö för att öka kvarboendet i stadsdelen och därmed öka stadsdelens 
stabilitet. Detta kopplar man även till minskade problem med boendeseg-
regation. 
 Rosengård beskrivs i dialog-pmet som ett område som har förorts-
karaktär men som inte är någon förort i och med dess förhållandevis 
centrala läge. Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) menar att genom 
att förtäta och komplettera området med lokaler för verksamheter samt 
öka variationen av upplåtelseformer så kan området bli mindre ensidigt 
och erbjuda mer av stadsliv. Ett verktyg som tas upp vad gäller att stärka 
kopplingen till innerstaden handlar om att vid omvandling av områden 
som gränsar till Rosengård ge dessa områden en blandad karaktär på ett 
sådant sätt att byggnader och platser förstärker rörelsestråk till och från 
Rosengård.
 En annan aspekt på viljan att förstärka kopplingen till innerstaden 
är idén om ett möjligt område för nytt stationsläge i Rosengård. För att 
göra detta möjligt pekas det på behovet av att omvandla denna del av 
Rosengård till ett område med mer blandad bebyggelse och högre exp-
loateringsgrad. Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) menar att ett nytt 
stationsläge i Rosengård skulle göra hela östra Malmö mer attraktivt och 
stärka dess identitet.
 Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) pekar på att det finns starka 
motiv till att förtäta och omvandla gammal bebyggelse för att skapa en 
mer blandad stadsdel. Det handlar både om bostadsbrist och brist på 
lokaler för verksamheter och föreningsliv. Ombyggnad av bottenvåningar 
tas upp som ett sätt att tillföra fler lokaler. Idag finns det i en del höghus 
provisoriska lösningar på förskolor och butiker. Vid ombyggnad kan ett 
större antal lokaler erbjudas. Ombyggnad av Rosengårds centrumbyggnad 
är ett annat sätt att skapa möjlighet till utökad handelsyta och att tillföra 
nya funktioner.
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”Boendesegregation blir 
ett problem om den till 
exempel hindrar någon 
från att delta i samhäl-
let på samma villkor som 
andra och om någon är 
hänvisad att bo enbart i 
vissa områden på grund av 
exempelvis fattigdom.” 
(Malmö Stadsbyggnadskontor. 
2008, s 12)

 Det betonas, som tidigare nämnts, att om nya funktioner tillförs 
området kräver det även förändringar vad gäller trafikstrukturen. Förän-
dringar vad gäller den interna trafikstrukturen pekas på som en viktig 
förutsättning för att utveckla Rosengård till en stadsdel med blandade 
funktioner. Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) pekar på behov av åt-
gärder som förbättrar nåbarheten av stadsdelens olika delar samt orienter-
barheten. De menar även att detta skulle göra att fler besökare passerade 
Rosengård. 
 Vad gäller bostäder så pekar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) 
som sagt på behovet av att blanda olika boendeformer, upplåtelseformer 
och bostadsstorlekar samt att ge ny bebyggelse och boendemiljöer så pass 
hög kvalitet att de ses som goda alternativ Rosengårdsborna letar efter 
nytt boende. Det handlar om att öka kvarboendet och stadsdelens sta-
bilitet samt minska boendesegregationen. ”Olika typer av bostäder med 
olika upplåtelseformer kan öka kvarboendet och därmed stabiliteten i 
stadsdelen.” (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 17) Rosengård är idag 
väldigt uppdelat vad gäller upplåtelseformer och i dialog-pmet pekas det 
på att genom kompletteringsbebyggelse kan stadsdelen bli mer integre-
rad. Något annat som tas upp vad gäller boende handlar om att skapa 
variation vad gäller bebyggelsens karaktär samt variation vad gäller skala 
på bebyggelse. Med varierad skala menas att det finns en del högre hus – 
punkthus eller lamellhus, samt en del mindre – radhus, villor eller parhus.

ÖKAD DELAKTIGHET. Vad gäller delaktighet pekas det på den be-
tydelse som möten mellan människor har. ”Rosengård behöver fler kon-
taktytor av olika slag för att välfärden och delaktigheten i samhället ska 
kunna öka.” (Malmö Stadsbyggnadskontor. 2008, s 3)

FÖRSTORA INNERSTADEN. Detta handlar dels om att länka sam-
man Rosengård med den övriga staden och dels att skapa stadsmässighet. 
Som lösningar på detta tar Malmö Stadsbyggnadskontor (2008) framför 
allt upp funktionsblandning, förändringar i den fysiska strukturen samt 
förändringar vad gäller kommunikationer. Många av dessa åtgärder har 
tidigare beskrivits under andra mål, därför kommer dessa endast kortfattat 
att redogöras för.
  Som tidigare beskrivits tas Rosengård i dialog-pmet upp som en 
stadsdel med förortskaraktär, men med ett relativt centralt läge. Genom 
att skapa ökad funktionsblandning menar Malmö Stadsbyggnadskontor 
(2008) att stadsdelen kan bli mer stadsmässig och därmed även mer at-
traktiv att vistas i för Rosengårdsborna och för övriga Malmöbor. Andra 
aspekter som tas upp som viktiga i detta sammanhang är att skapa fler 
mötesplatser både i form av offentliga platser, parker och kommersiella 
mötesplatser. Dessa platser vill Stadsbyggnadskontoret också ge sådan 
kvalitet att de lockar fler än bara de som bor i Rosengård.
 Vad gäller förändringar av den fysiska strukturen handlar det, 
som tidigare beskrivits, om att bryta barriärer. Främst i syfte att förbättra 
kontakten till övriga stadsdelar. Exempel på åtgärder som Malmö Stads-
byggnadskontor (2008) pekar på vad gäller detta handlar om att smalna av 
överdimensionerade gator och bygga längs dessa, bebygga överdimension-
erade parkeringsplatser, omgestalta otrygga parkmiljöer och utnyttja om-
givande omvandlingsområden till att stärka kopplingen till innerstaden. 
 Förändringar av kommunikationer som Malmö Stadsbyggnadsk-
ontor (2008) tar upp handlar bland annat om att förbättra 

”Den sociala stabiliteten 
i rosengård ska öka. Fler 
ska välja att bo kvar när 
de etablerat sig i samhället 
och på arbetsmarknaden 
och fler ska generellt sett se 
stadsdelen som ett attrak-
tivt boendealternativ.” 
(Ett långsiktigt mål formulerat 
av Rosengårds stadsdelsfullmäk-
tige, Malmö Stadsbyggnadskon-
tor. 2008, s 6)
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kollektivtrafiken, skapa attraktiva gång- och cykelstråk, sammanlänka 
den interna trafikstrukturen för att förbättra nåbarheten samt utreda 
möjligheter till nytt stationsläge. På så sätt kan Rosengårds koppling till 
den övriga staden förstärkas samt nåbarheten till stadsdelens olika delar 
förbättras. Detta skapar möjlighet för företag att etablera sig där, vilket i 
sin tur kan locka till sig människor till Rosengård och ger mer av stadsliv. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER -  
samhällsplaneringsdiskurs - Malmö stad. 
Något som är intressant vad gäller dessa dokument är att fokus i dem lig-
ger olika. I dokumentet för Rosengård ligger fokus på den sociala hållbar-
heten och då framför allt på att skapa mötesplatser. Detta fokus på den 
sociala dimensionen av hållbarhet kan både avläsas i hållbarhetsmodellen 
samt vid textanalys.
 Vad gäller Västra Hamnen ligger fokus mer jämt fördelat mel-
lan de olika hållbarhetsdimensionerna, även om social hållbarhet är den 
dimension som kanske får minst utrymme. Det kan man bland annat 
utläs av de mål som i dokumenttexten presenteras för de olika hållbar-
hetsdimensionerna - social hållbarhet har fem mål medan ekologisk- och 
ekonomisk hållbarhet vardera har åtta mål. Vad gäller hur specifika dessa 
mål är kan också sägas att de som gäller ekologisk hållbarhet är mycket 
mer detaljerade, vilket jag tolkar som att dessa har ägnats mest energi att 
operationalisera och att denna dimension därmed prioriterats. Även i håll-
barhetsmodellen kan denna jämnare fördelning utläsas, även om ekologisk 
hållbarhet här inte uppvisar samma tyngd som i målen presenterade i 
texten.
 Det är ungefär samma teman som ingår i de båda fallen Rosen-
gård och Västra Hamnen: mötesplatser, trygghet, blandad stad (funk-
tioner, verksamheter och bostadsalternativ), delaktighet samt attraktiva 
kommunikationer – främst gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik. I 
Rosengård läggs även vikt vid att förbättra förutsättningarna för de bo-
ende att komma i sysselsättning.
 Trots att det är samma teman som återkommer så skiner det ig-
enom i beskrivningarna av dessa mål att det är två helt olika miljöer som 
avses skapas. Man behöver inte känna till dessa områden sedan tidigare 
för att förstå detta.  I Rosengård förstår jag det som att det stora målet är 
att integrera stadsdelen med den övriga staden och med övriga Malmö-
bor samt skapa bättre livskvalitet för de boende. Västra Hamnen å andra 
sidan tycks ha som övergripande mål att fungera som en motor för staden, 
locka företag, investeringar och turister. 
 Som jag förstår det finns samma idealbild för både dessa projekt 
- den blandade staden. Denna idealbild kan förespråkas utifrån skilda 
syften, vilket också gör att olika typer av miljöer eftersträvas. Det ge-
mensamma utgångsläget vad gäller detta ideal är att målet är att skapa 
miljöer där människor med olika bakgrunder och livsvillkor lever sida vid 
sida och spenderar mycket tid i den offentliga miljön där de interagerar 
med varandra och med besökare. Detta kan både förespråkas, som i fallet 
Rosengård, utifrån skapandet av social stabilitet och trygghet samt utifrån, 
som i Västra Hamnens fall, de möjligheter till kapitalutveckling som ligger 
i att skapa en miljö som är attraktiv för många - företag och turister. 
 Planeringsprojektet Västra Hamnen kan kopplas till vad Forse-
malm (2004) kallar regiontänkande och som utgår ifrån Manuel Castells 
teorier om nätverkssamhället. Detta handlar om att i den globala eko-
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nomin skapa starka regioner, som lockar investerare och som därmed 
skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt samt gör städerna mindre 
sårbara i den globala konkurrensen. I dessa regioner är den starka cen-
tralorten viktig. Forsemalm pekar på hur stora städer i den globaliserade 
ekonomin tar över nationens betydelse och kopplar detta till ett behov 
för dessa städer av att skapa sig en identitet och symboler på samma 
sätt som en nation är i behov av detta. (Forsemalm. 2004) Jag menar att 
Västra Hamnen kan ses i detta sammanhang. 
 Vad gäller Rosengård kopplar jag detta projekt till de ideal som 
Jean Jacobs (Forsemalm, J. 2004, se Jacobs, J. 1961) beskrivit. Denna 
teori har den blandade, mångfacetterade, röriga staden som ideal. 
Jacobs menar att denna typ av miljö skapar folkliv i och med att den 
lockar till sig många olika människor, inte stänger ute dem, och att detta 
folkliv ger en trygg miljö att vistas i. Hon pekar även på att folkliv gör att 
människor möter varandra och att medvetenheten om andra människor 
därmed ökar. Jacobs menar att gentrifiering - upprustning  av stad-
smiljöer, minskar folklivet och därmed även tryggheten. Denna process 
pekar hon på gör att stadsmiljön inte blir tillgänglig för alla, vilket gör 
att färre människor kommer mötas. Detta i sin tur ökar okunskapen om 
andras livsvillkor. 
 För att återkoppla till resonemanget om blandstaden: Frågan 
är om vare sig Västra Hamnen eller Rosengård kommer nå upp till 
idealbilden där människor med olika bakgrunder och livsvillkor möts. 
I Rosengård har ribban inte lagts lika högt som i Västra Hamnen, här 
ligger vikten vid att öka kvarboendet och stabiliteten. Det är alltså inga 
höginkomsttagare som ska flytta in vägg i vägg med en arbetslös immi-
grant. I Västra Hamnen uttrycks det som mål att vid planering och byg-
gande sträva efter rimliga boendekostnader. Om man ser till statistiken 
över boendekostnader för det som redan byggts* är det dock inte heller 
här troligt att det handlar om att i någon större utsträckning blanda bo-
ende från särskilt olika bakgrunder och livsvillkor i områdena. Men hur 
ser det ut med blandningen vad gäller de som kommer att besöka dessa 
miljöer, kanske är det här blandningen kommer till? 
 Detta är svårt att svara på, det handlar troligen mycket om vilken 
typ av verksamheter, aktiviteter samt miljöer som skapas i dessa om-
råden och vilka som lockas att besöka dessa. Det är dock enklare, åtmin-
stone för mig, att föreställa mig Västra Hamnen med dess centrumnära 
kustläge som en miljö dit många olika människor söker sig än Rosengård 
med sitt dåliga rykte och sin förortskaraktär.
 Sammtidigt pekar andra, däribland Mike Davis (Forsemalm, J. 
2004, se Davis, M. 1998) på de symboliska betydelser stadsmiljöer bär 
på och hur dessa kan stänga ute vissa människor från vissa miljöer. Han 
pekar exempelvis på hur stadsmiljöer där mycket resurser lagts på att 
rusta upp dem och ge dem en attraktiv utformning, det som även om-
nämns som gentrifiering, sänder ut meddelanden om vad som gäller där. 
Detta menar han har utestängande effekter, då vissa grupper inte känner 
sig välkommna att vistas i en sådan miljö. Detta resonemang talar emot 
att de som kommer att besöka Västra Hamnen kommer vara en hetero-
gen grupp av människor.

delaktighet

Blandad stad!
Trygghet

attraktiva kommunikationer
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*snittpriset på en bostadsrätt i Västra Hamnen låg år 2008 på 30 000 kr/ m2 för lägenheter utan 
havsutsikt och mellan 45 000 och 50 000 kr/ m2 för lägenheter med havsutsikt (Malmö Stadsby-
ggnadskontor. 2008 b.)



 En annan slutsats som kan dras från jämförelsen mellan dessa två 
planeringsprojekt är att det tycks som att kommunen i och med dessa två 
projekt väljer att satsa mer resurser på de som redan är resursstarka. Den 
offentliga miljö som eftersträvas att skapas i Västra Hamnen ställer höga 
krav på utformning, material och arkitektur, vilket är kostsamt. Som jag 
förstår det så syftar projektet i Rosengård till att stärka den sociala stabil-
iteten i Malmö medan projektet i Västra Hamnen syftar till att stärka den 
ekonomiska tillväxten, där det första syftet inte kräver samma gestaltnings 
och arkitektoniska kvalitet som i det senare. I Rosengård eftersträvas at-
traktivitet med staden som måttstock, i Västra Hamnen något unikt med 
hög kvalitet som kan mäta sig internationellt. Vad innebär i så fall denna 
ekonomiska prioritering? Detta kan tolkas på olika sätt: som en smart 
investering för Malmös framtid och ekonomi och därmed alla Malmös 
invånare, eller som orättvist i och med att de som kan tyckas ha det sämst 
ställt satsas minst på. Hur denna satsning påverkar staden och stadens 
sociala hållbarhet vore intressant att studera, något som inte varit möjligt 
att göra i denna uppsats.
 Något annat som är intressant vad gäller jämförelse mellan dessa 
dokument är att i dem tas ibland samma åtgärd upp men i skilda syften. 
Exempelvis tas åtgärder för att stimulera till ökad förflyttning till fots och 
cykel i Rosengårds fall främst upp som åtgärd för att stimulera till möten 
och integrering medan det i Västra Hamnens fall lika mycket syftar till 
att bidra till ekologisk hållbarhet och minskad belastning på vägnätets 
kapacitet. Att åtgärder tas upp i olika syften är inte så konstigt eftersom de 
ofta leder till flera olika typer av resultat samtidigt och eftersom att även 
varje resultat kan ha flera olika fördelar och även nackdelar. Men det som 
är intressant är hur man använder hållbar utveckling som modell för att 
rättfärdiga lite allt möjligt. Jag ser det som att det dels finns denna modell, 
som är vad man skulle kunna kalla för politiskt korrekt, men att det samti-
digt finns många andra planeringsideal som man filtrerar genom hållbar-
hetsmodellen för att göra dem extra tilltalande.
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I detta avsnitt kommer så en jämförelse mellan den politiska diskursen, 
den vetenskapliga diskursen samt diskursen inom samhällsplanering 
vad gäller social hållbarhet. Vilka likheter och olikheter finns? Fungerar 
systemet med målstyrning, eller förändras målens innebörd vid opera-
tionalisering? Till sist presenteras några avslutande slutsatser och reso-
nemanget knyter an till utgångsläget för uppsatsen - den delade staden. 
Innebär en hållbar utveckling en utveckling mot en mindre delad stad 
eller kan den delade staden vara hållbar?
 
SKILLNADER OCH LIKHETER - politik, vetenskap, sam-
hällsplanering. De teman som återfinns i planeringsdokumenten 
för Rosengård och Västra Hamnen stämmer väl överens med de från 
den politiska diskursen och där mest med dokumentet från Boverket. 
Samtidigt kan man fråga sig om de som tog fram exempelvis Agenda 21 
(Agenda 21) hade samma idé om städers utveckling som de som pre-
senteras av Malmö Stad. Jag menar att detta är väldigt svårt att avgöra 
eftersom de formulerade målen är så allmänt hållna. Min slutsats är 
att de nationella och globala målen ger väldigt lite stöd till när de ska 
omsättas i handling samt säger väldigt lite om hur staden ska planeras. 
Detta kan också sägas bli tydligt i och med att två så olika planering-
sprojekt som de för Rosengård och Västra Hamnen kan inrymmas 
inom dessa. Och frågan är om den stad som utvecklas på detta sätt, 
med ett område som byggs exklusivt medan det andra brottas med 
att tvätta bort en nationell stämpel som problemområde, kan sägas 
leva upp till de mål om hållbarhet som förespråkats såväl på politisk, 
vetenskaplig som på samhällsplaneringsnivå. Det verkar råda konsen-
sus om att det är viktigt att skapa en stad med jämlika livsmöjligheter 
och livsmiljöer, men samtidigt tycks det enligt min mening bedrivas en 
samhällsplanering som skapar en utveckling i motsatt riktning - under 
parollen hållbar utveckling. Jag menar att social hållbarhet definieras 
olika i olika sammanhang beroende på vad som passar för det projekt 
som ska genomföras. I en del fall tror jag det mer handlar om ett sätt 
att marknadsföra ett projekt än om verkliga ambitioner om att verka för 
det hållbara samhället, medan begreppet i andra fall kan användas som 
modell för att åstadkomma en utveckling i vad som kan anses en hållbar 
riktning. På det stora hela har jag svårt att föreställa mig en politik och 
samhällsplanering som verkligen lever upp till dessa hållbarhetsmål om 
jämlika livsmöjligheter och livsmiljöer i och med att vi lever i ett kapital-
istiskt samhälle.
 Vad gäller hur social hållbarhet definieras i Malmö jämfört med 
i de vetenskapliga definitioner som studerats så finns många likheter. 
För att börja med en jämförelse med den definition som jag benämnt 
“det socialt hållbara samhället” så innehåller båda planeringsprojekten i 
Malmö många mål som är inriktade på livskvalitet. Det är dock svårt 
att jämföra detta närmare med definitionen “det socialt hållbara sam-
hället” i och med att denna aspekt där inte definieras närmare. Något 
som ändå pekas på i definitionen “det socialt hållbara samhället” är att 
förbättringar vad gäller livskvaliteten inte får ske på ett sätt som rätt-
färdigar en ohållbar livsstil. Detta är svårt att avgöra om dessa projekt 
kan leda till, men kanske gör Västra Hamnen det? Det är tänkbart med 
tanke på den resursstarka grupp som området lockar till sig. 
 Rättviseaspekten i definitionen “det socialt hållbara samhället” 
är som jag kommenterat tidigare enligt mig lite tveksam om den levs 

“Planning has become a 
way to improve economic 
efficiency and market suc-
cess rather than a process of  
improving social welfare and 
creating a fair and just city.” 
(Short, J R. 2004)
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upp till i Malmö Stads sätt att hantera social hållbarhet i och med att större 
omsorg tycks läggas om utformning av resursstarkas miljö. Det beror på 
hur man tolkar de satsningar som görs i Västra Hamnen - som satsningar 
som kommer vissa till del eller som gagnar staden och i och med det alla 
dess invånare.
 Vad gäller det som i definitionen “det socialt hållbara samhället” 
benämns som inkludering (som jag tolkar som det vi på svenska benämner 
integrering) samt det som benämns som tillgänglighet (se avsnittet “Social 
hållbarhet - det socialt hållbara samhället”, s 25) har båda planeringspro-
jekten detta som mål även om det är svårt att avgöra om detta blir resulta-
tet. Detta är dock kanske det som starkast förespråkas i båda dokumenten 
även om det sker i skiftande syften. I Rosengård kan man säga att inkluder-
ing och tillgänglighet är syften i sig själva, medan det i Västra Hamnen är 
syften som i sin tur syftar till att skapa företagsamhet och turism.
 Målen i definitionen “det socialt hållbara samhället” om framtids-
fokus och deltagandeprocesser är svåra att utvärdera utifrån de studerade 
planeringsdokumenten i och med att detta röra själva planeringsprocessen. 
Sammantaget så anser jag att definitionen “det socialt hållbara samhället” 
överensstämmer väl både med definitioner gjorda i planeringsprojekten i 
Malmö samt definitioner gjorda i de politiska dokument som studerats.
 Hur definitionen som jag valt att kalla “de samhälleliga proces-
serna” stämmer överensstämmer med hur samhällsplanering fungerar i 
Malmö är svårt att avgöra utifrån studier av planeringsdokument eftersom 
denna definition betonar processen och tilliten till samhällsplaneringen. I 
båda planeringsdokumenten uttrycks dock att deltagande är ett mål, något 
som i defintionen “de samhälleliga processerna” tas upp som ett verktyg för 
att stärka social hållbarhet. Av avgörande betydelse är dock hur detta med-
borgardeltagande fungerar samt dess inverkar på invånarnas förtroende för 
samhällsplanerarna.
 Socialt kapital, som ingår i defintionen “de samhälleliga processer-
na”, är också något båda planeringsprojekten har som mål att stärka. Detta 
bland annat genom olika åtgärder för att skapa möten och mötesplatser. 
Om stärkt socialt kapital blir resultatet är, som tidigare diskuterats, svårt att 
sia om.

MÅLSTYRNING - når vi målen? Den tolkningsfrihet som inryms 
inom målstyrning kan ses på olika sätt - som möjlighet eller som prob-
lem. Robinson (Partridge, E. 2005 se Robinson 2004: 374) pekar på den 
flexibilitet detta ger, vilket möjliggör att många olika strategier för att nå 
upp till målen kan utvecklas och att strategier kan anpassas efter rådande 
förutsättningar. Medan McKenzie (Partridge, E. 2005 se McKenzie, 
2004:2) däremot pekar på att denna otydlighet vad gäller målformuleringar 
gör möjligt för de som vill att inte göra något för att uppnå dessa mål.
 Det råder alltså delade meningar om ifall målstyrning som metod 
fungerar väl eller inte. Rombach (1991) betonar att politik alltid handlat 
om att sätt upp mål att verka för att realisera, men menar att det som skiljer 
ut målstyrning är det faktum att man styr med mål i syfte att nå mål. Och 
därmed menar han att ”Ordet ’mål’ i målstyrning betyder att mål används 
och inte nödvändigtvis att mål nås.” (Rombach, B. 1991, s 109) Rombach 
pekar på problem med att använda målstyrning inom offentlig sektor då 
han anser att det för att denna metod ska fungera väl krävs klart formul-
erade mål som också kan följas upp, vilket han menar sällan är fallet inom 
den offentliga sektorn. Han pekar även på svårigheter med att kombinera 

att ge tjänstemän större inflytande i målformuleringsprocessen och de krav 
på demokrati som politisk styrning ställer. Något annat som Rombach tar 
upp som problem i detta sammanhang är att det gör politiken mer osynlig 
i och med att de mål som fastställs här kommer att ligga på en mer ab-
strakt och för väljare mindre intressant nivå. (Rombach, B. 1991)
 För att återknyta till McKenzies (Partridge, E. 2005 se McKenzie, 
2004:2) resonemang om att otydligt formulerade mål gör det möjligt för 
de som vill att inte göra något för att uppnå dessa mål, så tror jag att det 
ligger mycket i detta. Men av McKenzies resonemang förstår jag det som 
att de med makt att genomföra målen kan välja att avstå från att göra 
detta, medan jag tror att det i större utsträckning handlar om att brist på 
styning leder till handlingsförlamning. Det finns exempelvis en stor skill-
nad i hur pass detaljerade målen för ekologisk hållbarhet och social håll-
barhet är - en skillnad som följer hela vägen från de globala målen till de 
från Boverket. Att sedan de ekologiska målen blir mer detaljerade i kom-
munala planeringsdokument anser jag därför inte vara så överraskande 
- dessa har styrts mer hela vägen. Det är i detta sammanhang jag menar 
att det behövs tydligare formulerade mål på nationell nivå men kanske 
ännu mer att frågan aktualiseras inom vetenskapen, inte i förhoppning om 
att komma fram till någon form av sanning utan för att ge underlag för 
samhällsplanerare att ta ställning till. 
 Rosengård kan ses som ett exempel på att resonemanget om att 
otydliga mål innebär att dessa inte kommer realiseras inte alltid stämmer, i 
och med att i princip alla formulerade mål här handlar om social hållbar-
het. Jag förstår detta som att planerarna i detta fall ansett denna hållbar-
hetsdimension av prioriterad betydelse i denna stadsdel.

NÅGRA SAMMANFATTANDE SLUTSATSER.
Social hållbarhet kan ses som ett outvecklat begrepp, samtidigt som det 
verkar råda ganska stor samstämmighet om vilka komponenter det bör 
innefatta. Jag anser dock att begreppet behöver studeras ytterligare för att 
tydliggöra begreppet samt rikta uppmärksamhet mot denna hållbarhetsas-
pekt. 
 De mål som formulerats på nationell nivå anser jag ge litet stöd 
åt hur dessa ska omsättas i praktiken. Och frågan är om de mål som 
dessa utmynnat i på kommunal nivå verkligen leder till social hållbarhet. 
Dessutom kan det sägas att det råder delade meningar om hur de olika 
målen ska genomföras eller om de ens är eftersträvansvärda. Ett exempel 
på detta är målen om trygghet där det både råder delade meningar om 
metoder för hur detta ska åstadkommas (två exempel är fysisk gestaltning 
för att göra områden kontrollerbara och skapandet av urbant stadsliv där 
idealet är en varierad och svåröverskådlig miljö som attraherar många 
människor) och om det ens är eftersträvansvärt. De som ifrågasätter strä-
van mot detta mål pekar på risken att i jakten på trygghet även en typ av 
urban-spänning ska gå förlorad. (Listerborn, C. 2003)
 Diskursen social hållbarhet är ingen ny diskurs, den har stora 
likheter med den välfärdspolitik som började utvecklades i mitten av 
1800-talet, i och med kapitalismens genomslag. Denna politik innebar 
införande av statligt skydd, i form av socialförsäkringar, för de som inte 
kunde försörja sig själva beroende av exempelvis sjukdom, arbetslöshet 
eller ålderdom. Åmark (2005) pekar på att utvecklingen av detta so-
cialförsäkringssystem var ett sätt att hantera de problem som uppstod för 
många människor i och med den fria marknadens inträde och det fria 



lönearbetet. ”Marknaden lämnade den enskilde oskyddad i stunder av kris 
och olycka.” (Åmark. 2005, s12) Denna förändring vad gäller marknaden 
förändrade relationen mellan arbetsgivare och anställda, med försvagat 
och upphört arbetsgivaransvar.
 Det finns alltså stora likheter mellan välfärdspolitik och de frågor 
som ingår i diskursen social hållbarhet. Fokus riktas mot vad man kan 
kalla ”svagare grupper” och ambitionen är att ge alla en trygg grund att 
stå på – vad jag ser som någon slags minimistandard. Båda handlar också 
om att utjämna ojämlika förhållanden och att skapa livskvalitet, trygghet 
och säkerhet samt om att integrera människor, skapa social sammanhålln-
ing, möten och förståelse för olikheter. Detta illustreras väl i följande tal 
hållet av Per Albin Hansson 1928:
 
 Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det  
 goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbaka- 
 satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på  
 den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras 
 bekostnad. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete,  
 hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet  
 skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala ekonomiska 
 skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbaka- 
 satta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och  
 utarmade, plundrare och utplundrade.
 (Åmark. 2005, s 65, se Hanssons tal i FK 1928, nr3, s 11)

 Så till sist, för att återknyta till där uppsatsen började - den delade 
staden, ett försök till att besvara de frågor som ställdes inledningsvis: In-
nebär hållbarhetspolitiken en ambition om att bromsa utvecklingen mot 
ökade skillnader i levnadsvillkor - delade städer? Eller - kan den delade 
staden vara socialt hållbar? 
 Som jag förstår det så existerarde ett slags glapp mellan ideal och 
verklighet inom diskursen social hållbarhet. Man kan säga att det råder 
eninghet om vilken typ av samhälle vi vill ha, där ledord är jämlikhet, 
jämställdhet, delaktighet, social sammanhållning, rättvisa. Och samtidigt 
lever vi i ett ekonomiskt system där konkurrensen hårdnar och några 
vinner medans andra förlorar samt där marknaden allt mer kommer att 
styra dagordningen. Enligt min mening kan inte det idealsamhälle vi 
strävar efter med hållbarhetspolitiken nås inom detta ekonomiska system, 
men försöken kan göra att vi kommer närmare detta idealsamhälle. Detta 
förutsätter dock att begreppet används med denna agenda och inte, som 
jag tidigare tagit upp, i syfte att marknadsföra projekt och skapa ekono-
misk vinst. 
 Som svar på frågorna: Enighet tycks råda om att den delade 
staden inte är socialt hållbar. Hållbarhetspolitiken innebär en ambition 
om att bromsa utvecklingen mot delade städer, men dessa hållbarhetsideal 
tycks svårt att realisera. Jag avslutar denna uppsats med ett citat från bo-
ken Urban Sociology, Capitalism and Modernity: “Social inequality is inherent 
within capitalist societies.” (Savage, M, Warde, A &Ward, K. 2003, s70)
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