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Socialt ohållbar stadsutveckling 1990 >

Omvänd omfördelning: offentligt > privat, resurskoncentration

Tydligt uttryck i den urbana utvecklingen

Ojämlikhet, Segregation, Exkludering, Polarisering, Våld, Miljö

> Avancerad marginalisering/”utanförskap”

Hur vända till socialt hållbar stadsutveckling?



Integration, inkludering, jämlikhet, jämställdhet: 

Möta behov för goda levnadsförhållanden, hälsa och välbefinnande 

Främja rättvis, jämlik fördelning av materiella och sociala resurser

Skapa likvärdig tillgänglighet, delaktighet och demokratiskt inflytande

Bygga relationer och sociala nätverk

Skapa kunskap, lärande och medvetenhet

Socialt hållbar 
stadsutveckling



Samhällsarbete (community work)

Olika former av socialt arbete för socialt hållbar områdesutveckling: lokal utveckling, social 

planering, social mobilisering 

• Finnas där människorna lever

• Skapa dialog, förtroende, relationer

• Identifiera nyckelaktörer och –personer

• Bygga samverkan och sociala nätverk

• Sprida information, kunskap, skapa medvetenhet

• Identifiera gemensamma hinder och utmaningar

• Stödja aktivering, deltagande, engagemang och inflytande

• Främja kollektiv identitet och tillhörighet

• Gemensamt kapacitetsbyggande/kollektiv empowerment

för att själva bidra till konstruktiv områdesutveckling



Områdescenter (community center)

• Lokalt grannskapscenter med möteslokaler

• Plats för möten, aktiviteter, kurser, folkbildning

• Grund för samverkan och nätverksbyggande

• Stimulera till engagemang och aktivering

• Bidra till boendes demokratiska inflytande

• Nav för gemensamt resursbyggande och kollektiv 

empowerment



Fysisk miljö ↔ sociala förhållanden, aktörer och aktiviteter

Hur kan stadsmiljön utformas för att skapa gemensamt deltagande, inflytande och aktivitet -
och hur kan sociala aktörer gemensamt bidra till skapandet av platser för möten och aktiviteter?

Det urbana rummet/platsen och vad som sker där med vilka

Platser/ utrymmen där människor möts och agerar tillsammans

Offentligt - privat - civilsamhälle

Aktivering, deltagande, inflytande, likvärdig tillgång

Urbana gemensamheter 
(urban commons)



Process för 
socialt hållbar stadsutveckling
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Figur. Process för socialt hållbar stadsutveckling baserad på Community based participatory research 
(CBPR). Stefan Sjöberg, 2022.
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