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BAKGRUND
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö tillsattes för att ta fram underlag, analysera och
föreslå åtgärder som ska motverka en fortsatt ojämlikt fördelad hälsa i Malmö. I sin slutrapport 2013 fanns som ett av 72 förslag följande: Inför sociala konsekvensbedömningar som
ska föregå alla beslut som rör fysiska investeringar.
Under hösten 2014 arbetade en tvärsektoriellt sammansatt arbetsgrupp, hämtad från Malmös
Lokala Healthy Cities grupp, med att ta fram ett verktyg anpassat till Malmös ambitioner.
Arbetsgruppen representerades av medlemmar från Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret,
Miljöförvaltningen och Stadskontoret. Under arbetets gång har verktyget i olika stadier testats
på projekt tillsammans med ytterligare intressenter (Byggherrar, konsulter, MKB,
Stadsområden, medborgare och förvaltningar).
Efter pilotåret 2015 har denna manual för processledare och tillhörande matris reviderats i
omgångar. Efter utvärdering 2019 har ytterligare revideringar gjorts, för att underlätta
hanteringen av en SKB i den fortsatta planprocessen, och för att tydliggöra hur matris och
manual kan användas.
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att åtminstone översiktsplaner och planprogram ska
genomgå en SKB.
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DEFINITIONER
Socialt kapital, bonding, bridging och linking
Centralt för en Social Konsekvensbedömning, SKB, är det sociala kapitalet som representerar
generell tillit och socialt deltagande. Forskningen skiljer på sammanbindande och
överbryggande socialt kapital. Det sammanbindande, som också kallas bonding, består
framför allt av de starka band som knyts mellan de som finns i ett nätverk eller annan
gemenskap. Med överbryggande socialt kapital, även kallat bridging, menas de något svagare
band som sammanför människor från olika nätverk med olika intressen.
I stadsplaneringssammanhang kan bonding kopplas till geografiska platser och liknas vid den
sammanhållning som kan uppstå i en trappuppgång, på en bostadsgård eller längs en
radhuslänga. Någotsånär likartade människor i motsvarande situation har gemensamt intresse
av den närmsta omgivningen och ser fördelen med att ha ett gott förhållande till sina grannar.
Poängen med bonding är att den bygger på tillit och ett visst mått av tolerans.
På motsvarande sätt betyder bridging att man knyter kontakter eller åtminstone känner till de
som bor i annorlunda kvarter och under andra förhållanden. Här behövs en större dos av
tolerans, eftersom dessa individer per definition har andra förutsättningar. Ytterligare ett
begrepp, linking, har senare introducerat som det sociala kapital som utgör mera vertikala
band mellan människor på formellt skilda nivåer eller makthierarkier och som inte lika lätt går
att applicera på stadens utformning utan snarare har att göra med de processer som leder dit.
Positiva effekter av linking kan exempelvis ses i högt valdeltagande och tilltro till
myndigheter.
Notera att bonding inte existerar per automatik bara för att man råkar bo nära varandra. För att
fenomenet ska uppstå måste det finnas förutsättningar som exempelvis en stödjande
omgivning.

Tillit och Tolerans
Byggstenarna i socialt kapital, eller kittet, bygger på tillit och tolerans.1 Höga värden på tillit
och tolerans innebär högt deltagande i samhällslivet. Det i sin tur leder till samhällen som
kännetecknas av mera samarbete, ömsesidiga insatser, starkare samhällsinstitutioner, en
starkare ekonomisk utveckling och en bättre folkhälsa2. Tillit handlar om ett ömsesidigt
litande på varandra. Det är en vacker och illustrativ tanke att ordet tillit blir det samma oavsett
vilket håll det läses från. Tolerans handlar om att kunna acceptera varandras olikheter, så att
tilliten inte stannar vid att bara lita på de med samma bakgrund och värderingar. Tolerans
betyder dock inte att acceptera exempelvis antisocialt eller kriminellt beteende.
När individen, bostaden och även bostadsområden upplevs som isolerade från det övriga
samhället i brist på gemensamma kontaktytor försvinner förutsättningarna för att bygga upp
socialt kapital (bonding och bridging). Isolering innebär även brist på tillfällen där individer
och områden får uppfattning om vilka normer som är gällande. Isolering och ofrivillig
ensamhet innebär ökad risk för ohälsa, och har också den avigsidan att ett oönskat beteende
kan utvecklas och bli destruktivt för omgivningen.

1
2

Tillit och tolerans, Jan Torgé 2015
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2012
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SYFTET MED BEDOMNINGEN
Sociala konsekvenser kan verka svårare att bedöma jämfört med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, som ofta har konkreta och ibland lagbundna krav att förhålla sig till.
Många sociala bedömningsverktyg grundar sig därför på att en bredd av kompetenser samlas
och med sin gemensamma förståelse försöker ge en rättvis bild av hur det sociala livet
påverkas. Det blir då en process mellan samhällets aktörer, där själva bedömningen handlar
om att öka förståelsen för vad som kan räknas som sociala faktorer, och hur planen kan
förbättras för att möta sociala krav.
Ambitionen med matrisen är att den ska fungera som ett hjälpmedel för den typen av
bedömningar, med syftet att sociala frågor tidigt ska lyftas, ventileras och följa
projekteringen. Syftet är givetvis också att beslutsfattare ska få en bättre uppfattning
kring vilken typ av miljöer de säger ja eller nej till.

Det handlar om vardagliga och enkla företeelser
Stadsplaneringen har sina begränsningar för vad som kan påverka individens sociala sfär, men
har verktyg för att underlätta det sammantagna sociala kapitalet hos befolkningen. Ofta
handlar det om så enkla förutsättningar som tillgänglighet, närhet, friytor och kopplingar till
omgivningen, men eftersom det inte finns några lagstadgade och sociala riktvärden som ska
uppfyllas kan dessa aspekter få ge vika för annat. På planeringens ansvar ligger dock att få till
en socialt fungerande miljö i goda och jämlika miljöer.

Kopplingen hälsa och sociala faktorer
En god hälsa gynnar både individen och samhällsutvecklingen i stort. Hälsa handlar om så
mycket mer än bara frånvaro av sjukdom, och påverkas bland annat av strukturella faktorer
som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vedertagen forskning om hälsans
bestämningsfaktorer redovisar att den fysiska miljön, och de sociala normer som ingår i den,
påverkar våra levnadsvanor, hur vi förhåller oss till andra i vår omgivning och hur vi mår.
Omgivningen bekräftar också sociala faktorer genom skillnader i exempelvis
omhändertagande, kvalitet och tillgång till service.
En grupp som behöver speciell omtanke är barn och ungdomar, där stadsplaneringens ansvar
är att bidra till goda och jämlika uppväxtvillkor. Barn påverkas mer än vuxna av sin närmiljö
där både den rent fysiska och den sociala miljön med sina rådande normer kan vara mer eller
mindre hälsofrämjande och stimulerande.
Barns begränsade rörelsefrihet ställer helt andra krav på närhet jämfört med vuxnas behov.
Många åtgärder som gynnar barn gynnar också andra grupper, exempelvis äldre och
funktionshindrade, därför sammanfaller ofta barnrättsperspektivet med andra perspektiv.

Matrisen
Till hjälp vid bedömningen används en matris. De sociala aspekterna (matrisens vänstra spalt)
är frågeställningar som tillsammans med de eventuella risker/genomförandehinder som kan
dyka upp (de rosa fälten) utgör själva verktyget.
Som komplement till de sociala aspekterna har den andra axeln försetts med rubriker som
stämmer överens med de prioriterade inriktningar som svarar till Malmö Stads budget och
engagemang i Agenda 2030. Med hjälp av denna axel anpassas matrisen inför bedömning
med frågeställningar i de tomma rutorna beroende på varje projekts unika förutsättningar. Det
gör verktyget användarvänligt oavsett storlek på projekt eller när i processen bedömningen
görs.
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Anvisningar till processledaren
För bästa resultat bör en bred grupp, så tidigt som möjligt och under relativ kort tid göra
bedömningen (max två timmar för att inte upplevas som belastande för projektet). Bred grupp
betyder att inte bara kommunala representanter ska delta. En bra regel är att både den som ska
bekosta och den som ska förvalta projektet deltar. En representant från lokal nivå är värdefull
(person från exempelvis skola, bibliotek, vårdcentral eller aktiv förening). Någon som
representerar socialtjänsten tillför också. Från fall till fall bedöms vem som ska delta.
Den korta tiden kompenseras av att bedömningen kan återkomma efter några månader. Det
blir då också tillfälle att gå tillbaka och se om ansvar och bedömningar fortfarande håller.
Inför
Projektansvarig eller motsvarande går tillsammans med processledaren igenom projektet så
att matrisen kan fyllas med de frågeställningar som är aktuella. Det är inte nödvändigt att
bedömningsgruppen ser dessa kommentarer eftersom de viktigaste frågorna finns samlade
under de sociala aspekterna (rosa rutor). De övriga rutorna ska bara ses som ett ytterligare
hjälpmedel för att inte missa relevanta frågor.
Under
Gruppen koncentrerar sig till en social aspekt i taget och fokuserar på den avslutande
ansvarsfrågan om eventuella hinder och hur man kan säkra de positiva resultat som man
förhoppningsvis kan se. Verktygets sex olika aspekter har beröringspunkter och går inte helt
att särskilja från varandra. Trygghet och tillit är exempelvis något som genomsyrar samtliga
aspekter.
Efter
Redovisningen görs inte i matrisen utan sammanställs efter bedömningen av processledaren.
Matrisen är bara ett överblickbart hjälpmedel och ett stöd i framtagningsprocessen.
Redovisning blir istället en löpande text där konsekvenser och kritiska faktorer listas. Där
skriver man även vem som ansvarar för att den kritiska faktorn. Här kan även eventuellt
beslutade åtgärder också skrivas in. Separata textförslag till planbeskrivningen kan underlätta
för planhandläggaren.
Se ett exempel nedan på redovisning av en aspekt:
Vardagsliv och Service
Närhet till service, tågstation och övrig kollektivtrafik underlättar vardagslivet för barns och
ungas mobilitet. Skolan ”mitt i byn” och lekplatsens centrala placering med omgivande hus och
gator borgar för folkliv och uppsikt, som i sin tur bidrar till trygghet.
Kritiska faktorer
Den föreslagna tätheten ger små bostadsgårdar, med minimalt utrymme för den nära leken.
Åtgärd: I planen bör gården inte tillåta cykelparkering och miljöhus. Ansvar: projektgruppen.

Deltagarna är experterna – det handlar inte om rätt eller fel
Förarbetet som görs av projekt- och processledare ska i princip räcka, men ibland kan en
analys av befintligt område behövas för att kunna komplettera eller stötta något lokalt behov.
För att förstå vilka tankar som står bakom respektive social aspekt har de följande sidorna en
utvecklad förklaring. Under rubriken Mätbart och Upplevt finns tips på vad man konkret kan
utgå ifrån (något mätbart) och vad som måste skattas (något upplevt).
Det är bedömningens konsensus som utgör själva resultatet av SKB. Det betyder att gruppen
exempelvis kan vara helt överens om att inte föreslå någon åtgärd trots att barriärer omgärdar
platsen och trots att området inte är speciellt blandat, för att det på just den här platsen
bedöms som helt relevant. Konsekvensen av, och bakgrunden till, ett sådant beslut ska dock
redovisas.
Den här manualen utgör alltså inget facit med svar på vad som är rätt eller fel.
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NAR SKB AR OVERFLODIGT
Det finns tillfällen när hela projektgruppen med byggare och förvaltare inte behöver samlas
för en social konsekvensbedömning. När det bakomliggande syftet, att bredda kunskapen om
sociala faktorer för att få till en ändring i planen, inte finns, kan handläggaren utan vidare
själv göra en intern social bedömning utifrån den föreslagna planen. Arkitekturstaden Malmö
ger många bra och handfasta tips som kan appliceras på sociala förhållanden både när det
gäller att tillföra värden och främja goda livsmiljöer.
Genom att redovisa ytor för samvaro och möjliga möten (bonding och bridging), eller avstånd
till sociala och hälsofrämjande platser kan konkreta förhållanden redovisas. Fördelen med att
utgå från faktiska och kvantitativa mått är att handläggaren slipper göra en kvalitativ och
personligt färgad bedömning.
Vill man ge betydelse och mening till måtten kan några jämförande riktlinjer också anges. Här
nedan ges exempel på sådana riktlinjer.

Exempel på jämförande mått
Plan för Malmös gröna och blå miljöer använder sig av grönmodellen för att analysera
utbudet av gröna rekreationsmiljöer med nedanstående riktvärden för avstånd till allmänna
park- och naturområden av olika storlek:
• Inom 300 meter från bostad - minst 0,2 hektar och 30 meter bred
• Inom 500 meter från bostad - minst 1 hektar och 50 meter bred
• Inom 1000 meter från bostad - minst 5 hektar och 100 meter bred
• Inom 2000 meter från bostad - minst 10 hektar och 200 meter bred
• Inom 3000 meter från bostad - minst 35 hektar och 300 meter bred

Exempel på jämförande ytor
En bostadsgård är en gemensam utemiljö som gjord för att odla det sociala kapitalet bonding,
det vill säga gården delas av en avgränsad grupp personer som har en tydlig koppling till
platsen. Forskning vid KTH i Stockholm (Minoura et al., 2012) har visat att en gård bör vara
sammanhängande och inte uppdelad i mindre fragment för att kunna användas av de boende.
Samma forskning har också visat att gården inte ska vara för liten, minst 1 500 kvadratmeter,
gärna 2 000 kvadratmeter.
Nedan är Spacescapes förslag på riktlinjer:
• Minst 20 kvm privata utemiljöer per 100 kvm BTA
• Minst 100 kvm lekplats per 10 000 kvm BTA
• Minst 1500 kvm sammanhållen gård
• Minst 25 procent vegetationstäckt yta av den totala kvartersytan

Tydlighet
Framför allt är det viktigt att oavsett om man redovisar ytor eller mått med jämförande
riktlinjer, är det viktigt att inför varje beslut redovisa relevanta siffror. Hur stor plats tar
bilparkering, cykelparkering, avfallshantering etcetera. Finns det ytor som är tänkta att bara
vara till för de boendes samvaro. Hur mycket friyta per BTA fanns det före förtätningen,
jämfört med hur mycket det blir efteråt, etcetera.
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REDOVISNING I PLANBESKRIVNING
De sociala bedömningarna ska vara tydliga och följa planen fram till beslut, så att
stadsbyggnadsnämnden förstår vilka effekter planen har. Även när en traditionell SKB inte
har gjorts med hela projektgruppen ska de sociala aspekterna föras in under lämpliga rubriker
i planbeskrivningen.

1.2 Sammanfattning
Redan i sammanfattningen kan det vara aktuellt att under rubriken konsekvenser ta upp
någon social aspekt som sticker ut. Det kan exempelvis vara på plussidan med en extra
satsning på möteslokal, eller på minussidan att bostadsgård helt saknas eller att förslaget
innebär en ny barriär i staden.

2.2 Bebyggelse
Under Exploateringsgrad, täthet, höjder kan det exempelvis vara lämpligt att redovisa
friyta och redogöra för hur planen förhåller sig till jämförelsetalen på föregående sida.

3 Konsekvenser
SKB
En speciell rubrik motsvarande MKB bör finnas för SKB. Här kan anges om planen har
genomgått en ordinär SKB med ansvariga exploatörer och andra externa parter närvarande,
eller om en enklare intern variant använts. En sammanfattning kan klippas in här med
kommentarer om planeringen bidrar till att överbrygga klyftor, tillför något som saknats (eller
tar bort något som bidragit till social hållbarhet), bidrar till mötesplatser för många malmöbor
eller ökar tryggheten.
Behövs ytterligare konsekvensbeskrivning kan de fördjupas under rubrikerna Grönstruktur
och park, Rekreation, Mötesplatser, Barnperspektiv, Jämlikhet, Jämställdhet eller annan
lämplig rubrik under Samhällskonsekvenser. Här kan mer i detalj specificeras vilka
konsekvenser de tidigare angivna mätetalen med sina jämförelser för med sig.
Under Barnperspektiv kan exempelvis friytor och avstånd till skolor, lekplatser och parker
anges, med förväntade farhågor om skillnaden är stor mot jämförelsetalen. Här beskrivs om
vägen till målpunkter är trygga och säkra ur ett barnperspektiv. När nu Barnkonventionen
blivit lag ska också anges om barn medverkat eller om barns synpunkter har beaktats.
Under Mötesplatser kan typ av mötesplatser specificeras. Begreppen bonding och bridging
kan verka för akademiska, men att ange för vem platsen i första hand är tänkt för (grannarna,
området, hela staden) och vad det förväntas att platsen ska alstra för gemenskaper kan vara
tydligt nog.
Under Tillgänglighet kan det vara skillnad på om tillgänglighet sker på allmän plats eller
kvartersmark. I det senare fallet kan det vara befogat att påpeka att tillgänglighet över tid inte
kan säkras.

4.1 Organisatoriska genomförandefrågor
Ibland beror de positiva sociala effekterna på att saker och ting kommer på plats enligt en viss
ordning. Här kan vikten av etappindelning påpekas, och även sociala risker om inte planen i
sin helhet fullföljs (även om vi inte har direkt rådighet över etapper).
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ANSVARET FÖR HELHETEN
Huvudfrågorna:
Bidrar åtgärderna (process och slutresultat) till förbättrade sociala situationer och ökad tillit för ett större
område? (för arbetslösa, trångbodda, fattiga… för delaktighet och sammanhang) Kan grupper som ofta
exkluderas av sociala och ekonomiska orsaker här kunna inkluderas i process och slutresultat?
Finns det åtgärder som skulle kunna förbättra den sociala situationen i ett större sammanhang? Vem har
ansvar (behöver kontaktas) för att det ska ske?

Ledord
Arbetstillfällen, boendesegregation, sociala kontakter, avgiftsfria platser, attraktivt för alla, öppenhet…

Vad vill vi uppnå
Med ett holistiskt angreppssätt ökar möjligheterna till effektivare insatser. Det behöver inte kosta mer
att för en stund lyfta blicken och fundera på hur de planerade åtgärderna med små förändringar kan
inkluderas i projektarbetet och bidra till ett mer social hållbart samhälle. Varje spenderad krona som
läggs på fysiska förändringar har potential att åtgärda mer än en sak.

Varför
Nyproduktion, framför allt när det gäller bostäder, vänder sig ofta till betalningsstarka grupper. Det i
sin tur kan förstärka ett redan segregerat Malmö. För att uppnå ett socialt stabilt samhälle är det viktigt
att hela Malmö gynnas av varje tillägg, eller åtminstone att ambitionen ska vara att varje tillägg ska
bidra till förbättringar för ett betydligt större kringområde.
Ett tillägg kan vara något som ökar Malmös attraktionsvärde och därför bidrar till att näringslivets
representanter söker sig hit, eller ett attraktionsvärde som gör att andra Malmöbor söker sig till platser
de annars inte hade kommit till. Att tillföra nya utbud och attraktioner i en stadsdel kan ge incitament
för stadens medborgare att besöka och vistas i alla delar av staden.
Det kan vara åtgärder som ser till att inkludera arbetslösa kvinnor och män i produktion genom sociala
klausuler eller åtgärder som förbättrar hälsoförutsättningarna genom att prioritera gående och
cyklande.
Huvudfrågorna indikerar att det främst är resurssvaga grupper som behöver extra omsorg, även om
föreslagna åtgärder givetvis ska gynna alla (proportionell universalism).

Bilden illustrerar hälsans bestämningsfaktorer och visar att individens sociala sammanhang har
betydligt större påverkan på livsstil och beteende än vad de olika samhällsarenorna har.
Stadsplanering kan med sina redskap påverka de sociala sammanhangen med hjälp av bland annat
lokalisering och blandning av bostadstyper. Illustration från Östgötakommissionen.
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Mätbart och upplevt
Delaktighet och inflytande: Delaktighet, gemenskap, solidaritet och tillit till både samhället och
andra människor är viktigt för individens välmående. Miljöer och offentliga platser som syftar till
minskad isolering, ensamhet och otrygghet för alla i Malmö är viktiga, liksom delaktighet i
beslutsfattande. Staden ska både i planeringen och i den slutgiltiga utformningen möjliggöra möten
och samvaro. Det gäller från bostadsnivå till torgnivå. Vem kan påverka de faktorer som berör hela
staden? Hur?
Mätbara faktorer: förekomst av insamlade synpunkter från tidigare dialogtillfällen,
representativitet vid dessa tillfällen, förekomst av avgiftsbelagda och avgiftsbefriade
mötesplatser
Upplevda faktorer: informella mötesplatser, delaktighet i beslutsfattande, social
sammansättning, tolerans och öppenhet gentemot övriga Malmö
Jämlikhet och Jämställdhet: Blandningar i funktion kan öppna nya möjligheter för besök, arbete,
näringsliv, verksamheter och bostadsbyten. Saknas något som kan bidra till att platsen/området får en
annan ställning i Malmö? Finns det möjlighet att i samband med nyproduktion och renovering
inkludera sociala klausuler i projektet? Bedömning av förväntade effekter ska alltid göras utifrån ett
inkluderande perspektiv, där utgångspunkten inte främst är privilegierade grupper. Staden ska
planeras så att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att ta del av stadens utbud och kunna
transportera sig på bekväma och trygga sätt. Finns det möjligheter för både kvinnor och män att ta del
av aktiviteter och kultur i alla dess former? Av fritidsliv? Finns möjlighet till egna kulturyttringar som
kan tilltala hela Malmö?
Mätbara faktorer: socioekonomiska förhållanden, skolresultat, hälsoförhållanden,
mobilitet, normer för cykelparkering jämfört med bilparkering, närhet och tillgång till
busshållsplatser, cykelbanor och kulturella aktiviteter
Upplevda faktorer: kvalitet på platser, platser som uppmuntrar sammanhållning och
vi-känsla, möjligheter till entreprenörskap som vänder sig till hela Malmö,
gentrifieringsrisk, trygghet, kvalitet på miljö och kultur
Barnrättsperspektiv: Staden ska erbjuda en miljö där barn och unga kan lära av andra och av sina
egna upptäckter. Flickors och pojkars villkor hänger till stor del samman med föräldrarnas situation.
Kan kompenserande och stödjande miljö i detta projekt hjälpa barn att få kontakt med andra områden?
Kommer barn från andra områden känna sig välkomna och trygga här?
Mätbara faktorer: möjlighet att ta sig till och från detta område från andra delar av
staden (kollektivtrafik, gång och cykel)
Upplevda faktorer: attraktioner som tilltalar andra barn än de närboende, möjlighet
att lära av andra omgivningar,
Goda livsmiljöer: Tillägg i staden ska gynna ett aktivt liv med medvetna placeringar av exempelvis
kvalitativa grönområden och fritidsanläggningar som riktar sig till ett större upptagningsområde och
som det är osökt att ta sig till.
Mätbara faktorer: aktiviteter och företeelser som vänder sig till en större omgivning,
ekosystemtjänster
Upplevda faktorer: kvalitet och dragningskraft på tillägg
Tillgänglighet: Det ska vara lätt och enkelt att orientera sig och ta sig genom Malmö genom att gå,
cykla eller ta bussen oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Långa och sammanhängande stråk där
gående och rullande prioriteras gynnar framkomlighet i hela Malmö. Även närhet till kollektivtrafik är
en del av tillgängligheten.
Mätbara faktorer: närhet och tillgång till långtgående och kopplande stråk utan fysiska
hinder, kopplingar till resten av Malmö, närhet till kollektivtrafik, närhet till
tillgängliga fritidsplatser
Upplevda faktorer: kvalitativa och trygga miljöer tillgängliga för en bredd av
användare
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SAMSPEL & SAMMANHANG
Huvudfrågorna:
Bidrar de föreslagna åtgärderna till en mer sammanhängande, blandad och jämlik stad? Underlättas
integration, nätverk, tillit, trygghet, och jämlika förutsättningar? Finns det barriärer som hindrar?
Finns det tillräckligt med mötesplatser inne och ute? För alla oavsett kön, ålder och etnicitet? Inbjuder
det till interaktion och möten?
Vet vi vilka värden som måste bevaras? Vad/Vilka kan förbättra förslaget?

Ledord
Sammanhållen, orienterbar, hel, tät, nära, blandad, samutnyttjande, jämlik, jämställd, robust,
integrerande, möten, trygghet, tillit, kultur, interaktion, utbud…

Vad vill vi uppnå
Vi önskar en stad som motverkar bostadssegregation och är inkluderande och sammanhängande. Den
fysiska miljön är ett ramverk för alla de sociala interaktioner som äger rum. En tät och blandad stad
underlättar för en mångfald av möten, där blandningen kan vara allt från upplevelse och funktion, till
vilka människor som befolkar området. Den upplevda blandningen blir viktigare än den teoretiska
blandningen. Stadens utformning ska möjliggöra kontakt, nätverk, social uppsikt och tillit mellan
människor. Staden ska i sig själv vara utbildande, förklarande och öka förståelsen för människor och
företeelser.

Varför
En stark samhällsgemenskap med tillit mellan människor är själva grunden för social hållbarhet och en
god hälsa på lika villkor. Möten mellan lika och olika bidrar till tolerans. Stadens förutsättningar för
att bygga in tillit mellan människor handlar om åtgärder som dels underlättar möten inom det nära
bostadsområdet (sammanbindande socialt kapital, bonding) dels genererar möten mellan olika grupper
från olika delar (överbryggande socialt kapital, bridging).
Den täta sammanhållna staden har goda förutsättningar att effektivt samutnyttja resurser. Det är
exempelvis lättare att ordna effektiv kollektivtrafik där tätheten gynnar turtäthet och där
gångavstånden blir rimliga. Om bostäder och arbetsplatser blandas inom samma område behöver inte
bussar och tåg vara tomma i en riktning i rusningstrafiken. Även gator används bättre om inte all trafik
kör i en riktning. Samutnyttjning handlar också om att se vad som kan användas till mer än en
funktion, eller vid fler av dygnets timmar.
Den blandade sammanhållna staden med många målpunkter på nära håll (affärer, service, bostäder,
arbetsplatser och rekreation) gör att människor rör sig utomhus under stora delar av dygnet vilket
bidrar till aktiv transport (gång och cykel), hälsa och trygghet. Bostadsblandning kan ge en variation
av olika människor med olika förutsättningar, vilket ökar möjligheterna till förståelse för andra.
I ett upptagningsområde där föräldrar har blandade bakgrunder, yrken och ekonomi, får barn i skolan
större förståelse och kunskap om samhället samt ett bredare utbud av vuxna förebilder.
Blandning betyder också variation med olika bostadstyper, arkitektur, skalor mm som gör att kvinnor
och män, flickor och pojkar med olika åldrar, livsstil, inkomster och intressen kan attraheras av
platsen. Variation och upplevelser i sig kan göra staden attraktiv och spännande.
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Mätbart och upplevt
Delaktighet och inflytande: Socialt kapital, bonding och bridging, är viktigt för att känna delaktighet,
gemenskap, solidaritet och tillit till både samhället och andra människor. Miljöer och offentliga platser
som syftar till ökad delaktighet i förenings- och kulturverksamhet är viktiga, liksom delaktighet i
beslutsfattande. Staden ska både i planeringen och i den slutgiltiga utformningen möjliggöra möten,
nätverkande aktiviteter och samvaro. Det gäller från bostadsnivå till torgnivå. Samspel i staden
handlar om att ha möjlighet att tryggt kunna både påverka sin omgivning och ta del av samhällslivet.
Mätbara faktorer: delaktighetsprocesser, tydliga gränser mellan privat och offentlig.
Har medborgarna haft inflytande på det fysiska förslaget? Har informationen varit
tillräcklig? Antal avgiftsbefriade mötesplatser (lekplatser, parker, bibliotek…)
Upplevda faktorer: informella mötesplatser, sittmöjligheter, möjlighet till föreningsoch kulturverksamhet, delaktighet i beslutsfattande, social sammansättning, tolerans,
kvalitet på mötesplatser, mötesplats för alla eller för några?
Jämlikhet och Jämställdhet: Den täta staden möjliggör ett effektivt och nätskapande utnyttjande.
Vad kan utjämna ojämlikhet genom att exempelvis samutnyttjas? Finns underlag för jämlik kommers
och entreprenöranda? Variation kan bidra till att både kvinnor och män finner platser och utrymme för
umgänge. Kan boende och verksamma, kvinnor och män, flickor och pojkar, bli en del av kommande
aktiviteter? Gäller det även äldre kvinnor och män?
Mätbara faktorer: exploateringsgrad, gångavstånd till kollektivtrafik, turtäthet, stråk
och kopplingar till omkringliggande områden, variation i upplåtelseformer och i
bostadstyper (andelar i procent), antal funktioner (boende, service, arbetsplatser,
skolor, parker…) gång- och cykelkopplingar med övriga staden, gröna kopplingar med
övriga staden
Upplevda faktorer: genhet, jämlika mötesplatser, sociala och mentala företeelser som
bidrar till segregation eller integration, trygga kopplingar, risk för gentrifiering,
kvalitativa kopplingar, samutnyttjade och trygga platser, kvalitet och bredd på
funktioner, allmän variation
Barnrättsperspektiv: Den sammanhållna och blandade staden ska erbjuda barn och unga en variation
av miljöer att inspireras och utvecklas av. Det ska vara möjligt att ta sig till flera sorters
fritidsaktiviteter på egen hand.
Mätbara faktorer: gång- och cykelavstånd till skolor, fritid, parker, lek, natur och
rekreation, buss- och tågförbindelser,
Upplevda faktorer: trygga och trafiksäkra stråk och platser
Goda livsmiljöer: Området bör med sina kopplingar upplevas som en integrerad del av staden och
inte vara avskuret från övriga staden av fysiska eller mentala hinder. Den gröna, täta sammanhållna
staden underlättar för aktiv transport till skola och arbete, samt ger hälsofrämjande gångavstånd till
vardagliga målpunkter, som främst gynnar äldre och de med funktionsnedsättning. Sammanhängande
partier av parker och grönska utan barriärer underlättar för promenader och joggingturer. Även måttlig
fysisk aktivitet är hälsofrämjande.
Mätbara faktorer: platser för möten och social interaktion, blandning av funktioner
och upplåtelseformer
Upplevda faktorer: möjligheter till samutnyttjande, kvalitativa och trivsamma platser
som kan locka en blandning av individer
Tillgänglighet: Möjligheter till samspel och fler människor i rörelse kan underlättas av tillgängliga,
bra och trygga gångstråk, joggingslingor, hundrastgårdar m.m.
Mätbara faktorer: gång- och cykelkopplingar med övriga staden, gröna kopplingar,
koppling och närhet till promenadvänliga platser, barriärer i form av svårforcerade
hinder, konnektivitet, tillgänglighet för funktionsnedsatta
Upplevda faktorer: trygga och kvalitativa kopplingar med övriga staden. Jämförelse
ytor för bil, gående, cyklister och lekande.
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VARDAGSLIV
Huvudfrågorna:

Underlättar de föreliggande åtgärderna vardagslivet? (funktioner, service, trygghet, närhet, utbud,
täthet). Vet vi tillräckligt om befintligt vardagsliv? Finns det vardagliga funktioner som bör bevaras?
Vad/Vilka kan förbättra förslaget?

Ledord
Service, utbud, likvärdigt, jämlikt, jämställt, sammanhang, hälsa, tillit, trygghet, närhet, gå, cykla

Vad vill vi uppnå
Stadens utformning ska underlätta det vardagsliv som kretsar kring basala behov, som mat, omsorg,
utbildning, arbete, transporter, kultur, umgänge, trygghet, rekreation, lek, motion, meningsfull fritid
och sociala sammanhang. Den fysiska organiseringen av staden ska ge förutsättningar för ett praktiskt
vardagsliv där det är lätt att nå det man önskar och där möten mellan människor bidrar till ökad
trygghet och sociala kontakter. Staden ska spegla och tillgodose de behov, rutiner och aktiviteter
människor har i vardagen, och aktivt arbeta för ökad jämlikhet, rättvis fördelning och beakta de sociala
faktorer som påverkar användandet av staden.

Varför
För att en stad ska räknas som fungerande och attraktiv måste vardagen för den enskilde fungera.
Stadens utformning ska så långt som möjligt ge förutsättningar för att uppnå likvärdiga förutsättningar
för vardagslivet i stadens olika delar. Det vi vill fylla våra liv med ska vi kunna nå på ett smidigt sätt
som inte kräver för stora resurser i fråga om pengar eller tid.
Stadens fysiska struktur skapar ramarna kring vad som är möjligt att genomföra i det dagliga livet, vad
som är tidsmässigt möjligt och som påverkar hur folk beter sig och var de rör sig i staden. Det är
viktigt att prioritera den nödvändiga servicen (livsmedel, förskola etc). Finns den inte lätt tillgänglig i
vardagen så minskar möjligheten att hinna med att ta del av annat utbud (bibliotek, parker m.m.).
Otrygghet kan vara en restriktion i personens vardag och påverka den enskildes möjligheter att på
olika sätt ta del av samhället vilket kan göra vardagen komplicerad. Med ett fungerande lokalsamhälle
där service och mötesplatser finns på tryggt och trafiksäkert gångavstånd gynnas tillit, hälsa och
folkliv. Samlande stråk med entréer och fönster mot stråket bidrar till social uppsikt och ökad
trygghet. Kopplingen mellan olika punkter i vardagen ska fungera på ett effektivt sätt och vara både
trygg och trafiksäker.
Samspel och interaktion kan stärkas genom en utformning som samlar folkliv och rörelser till aktiva
stråk istället för att sprida rörelser till en mängd stråk. Ett aktivt stråk betyder att det finns en mängd
aktiviteter, entréer och fönster som vänder sig med olika typer av funktioner längs kanterna.
Det sociala kapitalet i ett bostadsområde kan underlättas genom platser där
boende runt trappan, runt gården, i kvarteret och i området naturligt kan
mötas. Inom bostadsområden kan småskalighet och tydliga ansvarsgränser
bidra till att de boende kan hitta ”sina” platser som de kan värna och vara
stolta över. Trygga bostadsområden där de boende känner tillit till varandra
och till omgivningen har en ordnad struktur där det är lätt att orientera sig
och förstå var ansvarsgränserna ligger. (illustration enligt principer från
Gehl Architects)
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Mätbart och upplevt
Delaktighet och inflytande: Vår tillgång till platser som underlättar ett fungerande vardagsliv påverkas av det sociala sammanhang vi befinner oss i; av normer, kulturer och föreställningar. Ett
normkritiskt förhållningssätt, lyhördhet efter erfarenheter uttryckta i dialogsammanhang samt
öppenhet mot medborgares skiftande situationer är centralt för att nå ett fungerande vardagsliv, där var
och en ges möjlighet att integrera med grannar och påverka sin omgivning.
Mätbara faktorer: Har dialog hållits? Fördelning ålder, kön etc på dialogmöten.
Upplevda faktorer: Möjlighet till interaktivitet? Har vi varit lyhörda för olika
infallsvinklar? Upplevd spridning deltagare och kommentarer. Upplevd spridning
platser, funktioner, utformning.
Jämlikhet och Jämställdhet: Hur väl vardagslivet fungerar är en fråga om förutsättningar. Behov
måste prioriteras lika. Individer ska kunna mötas både i privata och i offentliga sammanhang utifrån
rimliga behov och önskemål. Stadens utformning måste erbjuda alla att ta en plats i anspråk och
inlemma den i det som karaktäriserar invånarnas platser. Service på nära håll gynnar miljön och den
som inte föredrar bilen. Faktorer som ger ökat folkliv och ökad social uppsikt bidrar till ökad trygghet
för både kvinnor och män.
Mätbara faktorer: förekomst av mötesplatser för alla, av arbetsplatser, parkeringsmöjligheter för cyklar och bilar, närhet och placeringar av busshållplatser, förhållande
till högtrafikerade vägar.
Upplevda faktorer: förutsättningar för kommers, jämlika arbetstillfällen, prioritering
av olika trafikslag, kvalitet olika trafikslag, trygghet och säkerhet, upplevd variation,
Finns det otrygga platser och stråk som begränsar möjligheterna att röra sig i området.
Finns det alternativa vägar när det är mörkt.
Barnrättsperspektiv: I vardagslivets skala bör man utgå från det gående och cyklande barnets
perspektiv med korta avstånd och enkla rutter. Livsmedelsbutik, skola, förskola, parker, platser för lek
och fysisk aktivitet ska kunna nås inom fem minuters gång – dvs inom 300-500 m. Platser ska ha
tillräckliga ytor och utformas för både flickor och pojkar.
Mätbara faktorer: antal vardagsfunktioner inom gångavstånd avstånd till livsmedel,
skola, förskola, park, lek, fysisk aktivitet med beaktande av faktiska barriärer,
sittmöjligheter. Yta per barn på skolgårdar/bostadsgårdar.
Upplevda faktorer: genhet, orienterbarhet, överskådlighet, kvalitet, trygghet, säkerhet
och upplevda barriärer
Goda livsmiljöer: Förutsättningar för att i vardagen kunna transportera sig aktivt, ta promenader och
joggingrundor ska vara möjligt för alla. Ett bra område har en mångfald av bostadstyper och
upplåtelseformer, har service och arbetsplatser, har vatten och grönska med parker, träd och
gräsmattor, har klimat och vindskydd samt plats för rekreation och kultur.
Mätbara faktorer: Tillgång till trivsamma och varierade platser, trygghetsmätningar
(MOMS) och faktiska brott utifrån polisstatistik, samlande stråk
Upplevda faktorer: kvalitet och trygghet, underlättas förutsättningar för en
miljömedveten livsstil
Tillgänglighet: Arbetsplatser, nöjen, kultur och fritid ska inte göras beroende av biltransport. God
tillgång till gång-, cykel- och kollektivtrafikmöjligheter är centralt både för miljön och för en jämlik
transport. Planeringen ska ta hänsyn till olika rörelsemönster och användning av olika transportmedel.
Mätbara faktorer: förekomst av trottoarer och cykelbana, närhet och tillgång till buss,
gång- och cykelstråk, parker, lekplatser, utegym, yta per boende på gården
Upplevda faktorer: tillgänglighet över säsong och dygn.
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GRÖNA MILJÖER & HÄLSOPERSPEKTIVET
Huvudfrågorna:

Finns det gröna miljöer som bör/måste bevaras? Vet vi hur de används? Tar vi hänsyn till
ekosystemtjänster? Finns gröna miljöer inom det avstånd som Malmös riktlinjer anger?
Klarar vi buller och avgaser?
Tillför åtgärderna tillräckligt gröna och hälsosamma kvaliteter?
Vad/Vilka kan förbättra förslaget?

Ledord
Hälsofrämjande, rekreation, miljö, trygghet, luft, rymd, träd, gräs, bin…

Vad vill vi uppnå
Målet är en grön och sund miljö där man hellre är ute än inne och befolkningen har en god hälsa enligt
WHO:s definition som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Varför
Träd och grönska påverkar miljöfaktorer som lokalklimat, luftkvalitet, partikelhalter, jordförbättring
och bidrar i staden med både sinnliga och rent faktiska upplevelser i form av exempelvis skuggande
träd under heta sommardagar.
Ekosystemtjänster utgör en viktig del av vår hälsa och vår tillgång till ren luft, och dess effekter måste
bevakas. Natur och grönska har positiva effekter på människors välbefinnande. Bara att genom
fönstret ha utsikt över en grön miljö sänker blodtryck och upplevd stress. Gröna miljöer bör alltid
finnas i direkt anslutning till där vi bor, arbetar, studerar eller leker.
Parker och andra grönområden ger plats för rekreation och rörelse, men också för avkoppling, lugn
och ro, festligheter och sociala sammankomster. Natur och rekreation bidrar till bättre hälsa inte bara
genom fysisk aktivitet, utan också genom att stimulera hjärnan med intryck och öka psykiskt
välbefinnande.
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Mätbart och upplevt
Delaktighet och inflytande: Att själv kunna ta del av skötsel och drift av grönområden ökar
delaktighet och ansvarskännande. Odling ger kunskap om var maten kommer ifrån och vad den
innehåller vilket påverkar våra matvanor. Maten och våra matvanor påverkar vår hälsa, men fungerar
också som kulturbärare, mötesplats och en källa till njutning. Odling kan gynna detta, samt fungera
som fysisk aktivitet och grund till gemenskap.
Mätbara faktorer: tillgång till odlingslotter, tillgång till självförvaltning eller motsvarande
Upplevda faktorer: möjlighet att vara delaktig i planering och underhåll, möjlighet att följa
och uppleva odling.

Jämlikhet och Jämställdhet: Natur och grönska kan ge mötesplatser som bidrar till både hälsa och
ibland egen inkomst. Gröna avgiftsbefriade platser som känns inbjudande för alla gynnar även sociala
kontakter och nätverk. Äldre behöver grönskan för rekreation, skugga och inte minst de tillhörande
parkbänkarna för en stunds vila. Kvinnor och män, flickor och pojkar, har olika behov av exponering
och trygghet i våra gröna miljöer.
Mätbara faktorer: jämlik tillgång och avstånd till natur- och rekreationsområden,
bullernivåer, föroreningar, tillgång till aktiva platser som tilltalar både kvinnor och män,
flickor och pojkar, belysning, avstånd större sammanhängande grönområde eller park i
enlighet med redan nämnda riktlinjer från Plan för Malmös gröna och blå miljöer.
Grönytefaktor. Antal typer enligt Grahns 8 karaktärer som nås inom 1000 m
Upplevda faktorer: rimlighet till det ovanstående, trygghet, variation och kvalitet på gröna
miljöer, tillgänglighet, upplevelse bostadsgårdar/gator/miljöer, ekologisk medvetenhet,
pedagogiska miljöer

Barnrättsperspektiv: Barn behöver gröna miljöer för att leka, rasa, upptäcka och lära sig. Ungdomar
utnyttjar gröna miljöer för aktiva sporter, för rekreation och för möten med andra (undanskymt
eller/och öppet).
Mätbara faktorer: Gröna områden som vänder sig speciellt till barn, unga eller äldre
Upplevda faktorer: Kvalitet på ovanstående, miljöer för både flickor och pojkar

Goda livsmiljöer: Grönska har positiva hälsoeffekter i sig. Även mindre ytor, som gröna gårdar och
gatuträd, har positiva effekter. Buller och föroreningar skadar hälsan. Regelbunden fysisk aktivitet
förebygger sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes, och det minskar också
psykisk ohälsa. Till fysisk aktivitet hör både motion, lek, aktiv transport, etc. Tillgången till fysisk
aktivitet bör följa riktlinjer i Program för aktiva mötesplatser (Gatukontoret 2014). Ett kvalitativt och
varierat utbud av platser för aktivitet ska kunna nås inom fem minuters gång, dvs inom 500 m.
Mätbara faktorer: Ekosystemtjänster som gynnas eller missgynnas, inventeringar
Upplevda faktorer: kvalitet, variation, förutsättningar för fysiska aktiviteter och aktiv
transport.

Tillgänglighet: Närhet till grönområden och parker ökar den fysiska aktiviteten och tiden spenderad
utomhus. Tillgången till grönska och parker ska följa Malmös riktlinjer. Närhet till natur- och
rekreationsområden är viktigt.
Mätbara faktorer: avstånd och tillgänglighet till ett basutbud av aktivitetsplatser (dvs
motionsslinga, multifunktionell boll- och aktivitetsplats, utegym, avstånd andra
aktivitetsplatser, naturområden, strand, skog etc.
Upplevda faktorer: variation och kvalitet på gröna miljöer, tillgänglighet, upplevelse
bostadsgårdar/gator/miljöer, ekologisk medvetenhet, pedagogiska miljöer
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IDENTITET
Huvudfrågorna:

Finns det (och känner vi till) befintliga identitetsskapande värden som bör bevaras?
Ger tilläggen möjlighet att stärka identitet och bidra till att fler besöker området? Avspeglas
områdets identitet i den fysiska omgivningen? Kan näringsliv attraheras av området?
Vad/Vilka kan förbättra förslaget?

Ledord
Karaktär, upplevelser, historia, samhörighet, stolthet, tillit, möten…

Vad vill vi uppnå
Varje område ska ha en positiv identitet i betydelsen att man kan ta del av det och känna stolthet över
det. Identitet kan på det sättet bygga upp vi-känsla och fungera som sammanbindande och
överbryggande socialt kapital (bonding och bridging).
Boende ska uppleva sitt område som speciellt, fint och trivsamt, där det ska finnas plats och utrymme
för egna initiativ.

Varför
En stad är fylld av symboler, historia och berättelser som ger platser identitet. Det är kvaliteter som
ska bevaras och ha möjlighet att utvecklas av nya identitetsbärare. Platser i sig kan vara möten för nya
berättelser. Stadens utformning kan stärka identitet, men är inte helt enkel att varken planera för eller
beskriva. Identitet för ett område behöver inte nödvändigtvis betyda att det skiljer sig från andra
områden. Det kan lika gärna betyda att det är lätt att hitta och orientera sig, även om området har
samma struktur som grannområdet.
En stark identitet med unika attraktioner kan även locka andra att ta sig till området/stadsdelen eller
vilja bo där, vilket kan bidra till gemensam stolthet för en större region.
Stadsplaneringens processer har möjligheter att engagera medborgare dels för att få till stånd mer
ändamålsenligt utformade fysiska miljöer och dels för att förbättra delaktighet och därmed stolthet.
Bostadsområden som involverar boende i beslut och underhåll visar upp mer karaktärsstarka och
stabila områden.
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Mätbart och upplevt
Delaktighet och inflytande: Att själv ha möjlighet att sätta prägel på sin omgivning bidrar till
identitet, stolthet och ökat omhändertagande ansvar.
Mätbara faktorer: Befintliga verksamheter som stöder platsens identitet
Upplevda faktorer: Förutsättningar för enskilda och grupper att delta i ett identitetsskapande
arbete
Jämlikhet och Jämställdhet: Identitet kan vara en källa till styrka och gemenskap men kan
också riskera att segregera genom ett oönskat utanförskap. Karaktärsdrag som ur vissa
synpunkter kan bidra till områdesidentitet (ex. tydlig fysisk avgränsning) kan bidra till
företeelser som gated communities och upplevas som mindre välkomnande. Många av våra
offentliga miljöer där det är upp till omgivningen att ge identitet och ta i besittning, blir ofta
beslagtagna av män och pojkar. Platser med speciell hänsyn till kvinnor och flickor kan motverka
tendensen.
Mätbara faktorer: tydliga element som ger självklar identitet, avgiftsfria attraktioner,
befintliga och nya identitetsskapande platser, passande för flickor och pojkar, kvinnor och
män
Upplevda faktorer: Kvalitet på ovanstående, variation, platser för några och platser för alla,
olika sorters möten (för resurssvaga, för trapphuset, för intresseklubben…), social identitet,
möjlighet att tillföra identitetsskapande miljöer
Barnrättsperspektiv: Det är i den nära och mänskliga skalan som barn med sina begränsade
rörelseradier befinner sig mest. Ett upplevelserikt område med en skala som tillåter många olika
sorters intryck och platser förstärker möjligheten att både beskriva sitt område och att hitta en
plats att sätta sin egen prägel på.
Mätbara faktorer: identitetsskapande aktiviteter riktade till barn och unga
Upplevda faktorer: tätt mellan upplevelser, möjlighet att hitta privata, halvprivata,
halvoffentliga och offentliga platser (olika för trappuppgången, gården, kvarteret och
området)
Goda livsmiljöer: En stark identitet kan locka näringsliv och andra att etablera sig på platsen.
Identitet kan vara knutet till speciella företeelser, som exempelvis miljöcertifierade områden. En stark
identitet kan också ge hälsofrämjande effekter eftersom det bidrar till gemensam stolthet över området
och upplevelser av samhörighet.
Mätbara faktorer: Befintliga och nya identitetsskapande miljöer, tydlig temaprofil, skala,
korta eller långa siktsträckor och kvarter
Upplevda faktorer: Kvalitet på ovanstående, möjlighet att tillföra identitetsskapande miljöer
Tillgänglighet: Här kan det vara frågan om närhet och tillgång till fritidsanläggningar, parker, stråk
eller annat identitetshöjande.
Mätbara faktorer: nytt eller befintligt identitetsbärande element som kan leda till att
andra tar sig till området
Upplevda faktorer: starka identiteter som kan innebära mentala barriärer

17

DIALOG & NORMER
Huvudfrågorna:

Vad har vi för kunskapsluckor? Vems normer styr bedömningen? Finns det speciella
personer/grupper som behöver extra omtanke?

Ledord
Förståelse, jämlikhet, jämställdhet, kunskap, delaktighet, inflytande, öppenhet…

Vad vill vi uppnå
En större delaktighet och förståelse för hur sociala aspekter påverkas av den fysiska miljön är grunden
för en socialt hållbar stadsutveckling. Det bygger på kunskap och förståelse för hur sociala relationer
hänger samman med de byggda strukturerna.

Varför
Deltagande, orättvisor, innanför- och utanförskap är inte något som sker ”någon annanstans” utan är
företeelser som kan påverkas av det som planeras, gestaltas, byggs och förvaltas. För att nå kunskap
om livet i staden är en god relation och dialog med stadens aktörer ofta centralt.
Medborgarnas erfarenheter är värdefull information om livet i staden. Dialogsamtal kan ge kunskap
om vardagsliv, stadsområden och livssituationer som skiljer sig från planerarnas. Dialoger med boende
och verksamma kan därför ofta bidra med nya perspektiv på både problem och lösningar, och kan vara
avgörande för ett lyckat projekt. Dialoger är ett viktigt komplement till den representativa demokratin.
Demokratiskt deltagande i den politiska processen kan ske på fler sätt än i allmänna val. Dialoger är
ett sätt att öka insynen i och påverkan av beslutsprocesser.
Det är viktigt att det inte alltid är samma grupper som får komma till tals. Ofta behövs en extra
ansträngning för att nå ut även till de som inte tillhör den aktiva medborgargruppen. Män tar och får
ofta mer taltid än kvinnor. En normkritisk utgångspunkt kan ge insikter om vilka grupper som gynnas
genom prioriteringarna.
Resurssvaga grupper blir ibland osynliga i planeringsprocessen. En inkluderande arbetsmetod kan
innebära att man måste definiera målgrupper – att bygga ”för alla” fungerar inte alltid. Finns det någon
grupp som generellt sett har missgynnats i tidigare planering eller som bör stödjas genom detta
projekt? En metod som bland annat lyfts i Malmökommissionens slutrapport är proportionell
universalism, som enkelt uttryckt innebär att åtgärder riktar sig till alla medborgare, men att insatserna
formuleras så att vinsterna blir tydligast för de grupper som har störst behov.
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Mätbart och upplevt
Delaktighet och inflytande: Utifrån analys av tidigare satsningar kan det bli aktuellt att särskilt rikta
sig mot en viss målgrupp. Detta innebär inte att andra medborgare och aktörer stängs ute, utan endast
att erfarenheter som tidigare inte kommit till uttryck kan bli synliga. Ett öppet förhållningssätt innebär
att vi måste ta till oss de erfarenheter som kommer fram i dialoger, och förstå de behov som ligger
bakom synpunkterna. Ofta måste synpunkterna tolkas i ett vidare perspektiv, och förstås utifrån
analyser och bakgrundsdata. Dialog ökar det demokratiska deltagandet och ger i sig ökad tillit och
förståelse för samhället.
Mätbara faktorer: Har en målgrupp definierats utifrån tidigare analyser?
Upplevda faktorer: Har vi varit öppna för erfarenheter som skiljer sig från våra?
Uppstår målkonflikter mellan olika grupper? Hur behandlar vid dem? Tar vi med oss
medborgarnas erfarenheter som kunskapsbaserade utgångspunkter – eller avfärdar vi
dem som irrelevanta åsikter? Hur besvarar vi de synpunkter vi får genom dialog –
sakligt, personligt, utförligt, intresserat…?
Jämlikhet och Jämställdhet: Ett samtal för alla där nya insikter görs driver planeringen framåt.
Kanske finns det initiativ från medborgare, civilsamhället eller näringsliv som kan inlemmas i de
tänkta planerna. Kvinnor och män har generellt olika röster i planering, där många gånger männen har
lättare att nå fram.
Mätbara faktorer: Har dialog hållits? Vem har bjudits in? Fördelning ålder, kön, klass
etc på dialogmöten i förhållande till området.
Upplevda faktorer: Har alla blivit bemötta på samma sätt? Har vi varit lyhörda för
olika infallsvinklar? Upplevd spridning (ålder, kön, klass etc) deltagare och
kommentarer. Fördelning taltid.
Barnrättsperspektiv: För att nå barn och unga kan andra och uppsökande metoder behöva användas.
Arbeten med skolans speciella pedagoger har använts med gott resultat.
Mätbara faktorer: Har dialog med speciellt barnperspektiv hållits? Vem har bjudits in?
Fördelning på dialogmöten i förhållande till området.
Upplevda faktorer: Har alla blivit bemötta på samma sätt? Har vi varit lyhörda för
olika infallsvinklar? Upplevd spridning (små barn, större barn, ungdomar) deltagare
och kommentarer.
Goda livsmiljöer: Ett öppet samtal kan fånga initiativ från medborgare eller näringsliv som kan
inlemmas i de tänkta planerna.
Mätbara faktorer: Har dialog hållits? Vem har bjudits in? Fördelning ålder, kön, klass
etc på dialogmöten i förhållande till området.
Upplevda faktorer: Har vi missat frågor kring goda livsmiljöer? Vad som behöver
bevaras och vad som behöver förändras?
Tillgänglighet: Speciella synpunkter från tillgänglighetsrådgivare kan behövas. Även den som inte
vanligtvis nås av traditionella dialoger behöver kanske kontaktas.
Mätbara faktorer: Har dialog hållits så alla kunde komma? Vem har bjudits in?
Fördelning ålder, klass etc på dialogmöten i förhållande till området.
Upplevda faktorer: Har alla blivit bemötta på samma sätt? Har vi varit lyhörda för
olika infallsvinklar? Upplevd spridning (ålder, klass etc) deltagare och kommentarer.
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