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Abstract 

Social sustainability is an increasingly addressed aspect of urban planning 

projects. The concept of social sustainability is by many perceived as vague 

and broad, which mainly derives from its complex constitution. The 

meaning and constitution of social sustainability is hard to define, and large 

amounts of research aim to clarify its definition. As the theoretical 

knowledge regarding social sustainability evolves, it is imperative to 

examine how the concept is applied in the actual planning practice. This 

thesis aims to do so, by examining the case of Sege Park in Malmö, which is 

a prioritized planning project aiming to be the new forerunner of sustainable 

urban planning projects by the city of Malmö. The study is based on a 

theoretical framework mainly consisting of social sustainability. Safety and 

accessibility is used as indicators of social sustainability regarding urban 

physical design. By analyzing planning documents and interviews with city 

officials involved in the planning project the study shows that access to 

public space is of great importance to social sustainability. Furthermore, 

many of the measures and strategies aiming to enable social sustainability in 

Sege Park cannot be regulated in the planning process itself, and is to a 

significant extent dependent on land owners and contractors to be realized. 
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Figur 1 – Flygfoto över Sege Park taget från nordöst. Källa: Malmö stad 2016.  

1. Inledning 

Social hållbarhet tycks vara en aspekt som tar allt större utrymme i 

stadsutvecklingsprojekt på senare år. I olika visions- och måldokument såsom 

hållbarhetsprogram kan läsas om ambitioner om att skapa en byggd miljö som 

möjliggör och skapar sociala värden. I takt med framsteg gällande kunskap och 

forskning om social hållbarhet är det viktigt att undersöka hur lärdomar om social 

hållbarhet operationaliseras och tillämpas i planeringsprocessen. Inom kontexten för 

planprocessen är det avgörande att teorier och kunskap om social hållbarhet tillämpas på 

ett effektivt sätt i det praktiska arbetet. I Malmö har bygget av ett nytt 

stadsutvecklingsprojekt i Sege Park nyss inletts. Ambitionen för området är att skapa 

”ett hållbart spjutspetsområde”, och för Malmö Stad är det ett särskilt prioriterat projekt 

där nya innovativa metoder för hållbart stadsbyggande ska prövas. För att sätta fokus på 

hållbarhetsfrågor inom stadsutvecklingsprocessen har Malmö stad tagit fram en särskild 

hållbarhetsstrategi för Sege Park. I egenskap av ett planeringsprojekt med ambitioner att 

vara i framkant gällande hållbarhetsfrågor är planeringsprocessen för Sege Park ett 

intressant fall att studera. Det finns stora ambitioner för den sociala hållbarheten i 

området, och genom att kritiskt granska planeringsprocessen från tidiga skeden fram till 
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övergången till genomförandefasen kan operationaliseringen av social hållbarhet 

analyseras från start till mål. Finns det en tydlig röd tråd från teorier om socialt hållbara 

fysiska miljöer genom hela det praktiska arbetet med planeringen av Sege Park?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om social hållbarhet i byggd miljö analysera 

planeringsprocessen av Sege Park i Malmö har potential att bli ”ett hållbart 

spjutspetsområde” avseende social hållbarhet. 

 

1.2 Frågeställningar 

o Hur arbetar Malmö stad med konkreta åtgärder i den fysiska miljön för att uppnå 

social hållbarhet? 

o Med vilka åtgärder i planeringsprocessen av Sege Park ämnar kommunen skapa 

ett socialt hållbart spjutspetsområde? 

o Stämmer ambitionerna och åtgärderna för en socialt hållbar fysisk miljö i Sege 

Park överens med valda teorier relaterade till socialt hållbara fysiska miljöer? 

 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer fokus vara på social hållbarhet i förhållande till 

planeringsprocessen, med fokus på konkreta åtgärder för socialt hållbar fysisk miljö. 

Basen i den teoretiska tolkningsramen utgörs av konceptet social hållbarhet, som har 

brutits ner i två indikatorer för social hållbarhet kopplat till fysisk miljö. Social 

hållbarhet är beroende av både fysiska och icke-fysiska faktorer. Många icke-fysiska 

faktorer är förknippade med de individer som befolkar den fysiska miljön. Denna studie 

berör planeringsprocessen för utvecklingen av ett nytt område som ej ännu är bebott, 

och därför avgränsas analysen till att fokusera på fysiska faktorer som ryms, och kan 

påverkas, inom kontexten för planprocessen. De indikatorer på social hållbarhet som 

valts för analys av Sege Park i denna uppsats är trygghet och tillgänglighet. Således blir 

den teoretiska avgränsningen social hållbarhet genom studie av trygghet och 

tillgänglighet.  
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Övergripande sociala och ekonomiska strukturer har stor inverkan på social hållbarhet, 

men detta är inget som avses undersökas i denna uppsats. Den valda avgränsningen 

avser snarare att skala ner kunskap om övergripande fenomen kopplat till 

samhällsgeografi och studera hur de kan relatera till fysisk utformning på detaljnivå.  

Uppsatsen berör ett stadsutvecklingsprojekt med kommunalägd mark, där inblandade 

aktörer är kommun och byggherrar. Det berör alltså ej exploateringsavtal för privatägd 

mark, där privata markägare har långt mer att säga till om. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Hållbarhetsbegreppet kan ses som en reaktion på oron över miljöförstöring som rådde 

under 60-talet. Begreppet hållbar utveckling populariserades först genom den så kallade 

Brundtlandrapporten ”Our common future” som publicerades år 1987 av The World 

Commission on Environment and Development, WCED. Enligt Brundtlandrapporten 

definieras hållbar utveckling som ”[…] utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(WCED 1987:16). Rapporten har i första hand ett ekologiskt fokus, och förespråkar en 

mer rättvis fördelning av jordens resurser för att möjliggöra en fortsatt ekonomisk 

tillväxt som inte överstiger jordens kapacitet gällande naturresurser. I rapporten fastslås 

att hållbar utveckling kräver att grundläggande behov tillfredsställs för hela 

mänskligheten och att alla ska ha möjlighet att förverkliga sina ambitioner för ett bättre 

liv. Om världens resurser omfördelas för att motverka fattigdom och orättvisor kan vi 

undvika att drabbas av ekologiska kriser. Det primära målet är enligt rapporten att 

omfördela resurser för att kunna öka ekonomisk tillväxt med minimerad miljöförstöring. 

Social hållbarhet i sig är inte primärt fokus, men sociala utmaningar såsom ojämn 

utveckling, fattigdom och växande populationer ses som bidragande orsaker till 

miljöförstöring, vilket innebär att de är viktiga problem att lösa. Social hållbarhet ses 

som nödvändigt för att möjliggöra en kraftig ekonomisk tillväxt som ej bidrar till ökad 

miljöförstöring. Brundtlandrapporten fokuserar på hållbar utveckling på en global skala, 

och i den mån som sociala frågor diskuteras så rör det främst förbättring av 

levnadsförhållanden i så kallade u-länder. Rapporten adresserar således ej social 

hållbarhet i västvärlden i någon större utsträckning, och inte heller på mindre skalor. 
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Det centrala är att begreppet hållbar utveckling etablerades för den breda massan, och 

därmed även social hållbarhet (ibid.:9,16,35). 

Figur 2 – Den traditionella modellen för de tre hållbarhetsdimensionerna. Källa: Boverket 

(2017). Förhållningssätt till hållbar utveckling. https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/fysisk-planering/forhallningssatt1/ Hämtad 2019-05-18. 

 

För att återge bakgrunden till social hållbarhet i en svensk kontext, på mer lokal skala, 

har Dick Magnusson vid Linköpings Universitet framtagit en forskningsöversikt över 

måluppfyllelse, medborgarinflytande och social hållbarhet i 

stadsdelsutvecklingsprojekt. I Sverige har en tydlig utveckling varit att jobba särskilt 

med hållbarhet i utvalda projekt, ofta som ett sätt för kommuner att utmärka sig på en 

nationell och internationell marknad. De mest framstående svenska projekten har enligt 

Magnusson varit Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, samt 

Västra Hamnen i Malmö. Dessa ”modelldistrikt” har banat väg för andra 

utvecklingsprojekt som på olika sätt är inriktade mot hållbarhet, och marknadsförs med 

hjälp av hållbarhet (Magnusson 2015).  

Magnusson beskriver två övergripande målkonflikter inom samhällsplaneringen kopplat 

till social hållbarhet. Dels ”egendomskonflikten mellan social rättvisa och ekonomisk 

utveckling, gällande anspråk och användning av fastigheter eller 

gentrifieringsprocesser.” Dels utvecklingskonflikten som rör ”friktionen mellan social 
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rättvisa och naturskydd” (ibid.:24). Magnusson konstaterar att planeringsprojekten ofta 

prioriterat ekonomisk och ekologisk hållbarhet framför sociala aspekter. Den aspekt 

som mest begränsar den sociala hållbarheten är att modelldistrikten tenderar att inrikta 

sig på att bygga tekniskt avancerade bostäder, vilket resulterar i höga bostadspriser. 

Magnusson menar att det råder enighet om att en variation av upplåtelseformer är 

positivt för ett områdes sociala hållbarhet. Trots detta leder byggherrarnas vinstintresse 

till att huvudsakligen bostadsrätter byggs. Detta i kombination med att tillämpningen av 

avancerade tekniska lösningar som driver upp bostadspriserna resulterar enligt 

Magnusson ofta i att endast socioekonomiskt starka grupper har möjlighet att bosätta sig 

i de hållbarhetsfokuserade områdena. Detta begränsar potentialen för social hållbarhet. 

Magnusson kommer fram till att för att det är av stor betydelse för att inkludera det 

tidigt i planeringsprocessen. Genom att i tidigt skede få de inblandade aktörerna 

samförstådda med innebörden av social hållbarhet, och hur nya planeringsprojekt kan 

påverka det både internt och på större skala i staden kan potentialen för social hållbarhet 

öka (ibid.). 

Sedan början av 2000-talet har Don Mitchell studerat allmänna rummet i städer. Utifrån 

tankar om rätten till staden och urban politisk ekonomi sin forskning belyser han 

orsaker bakom ökad privatisering och kontroll av det allmänna rummet. Mitchell menar 

att det i städer pågår en ständig neoliberalistisk process i att kontrollera, bevaka och 

anpassa det offentliga rummet för att på olika sätt bidra till att ackumulera kapital. Detta 

kan exempelvis vara åtgärder ämnade att begränsa oönskade gruppers tillgänglighet till 

allmänna gator och torg såsom sitt-och liggförbud på gator och i parker nattetid, 

hyperdefensiv arkitektur eller demonstrationsfria zoner. Mitchell belyser att i ekonomier 

grundade i neoliberalism och kapitalism behöver det allmänna rummet syfta till att 

direkt, eller indirekt bidra till konsumtion. Nutida processer som illustrerar detta är att 

parker i högre utsträckning blir arenor för kommersiella evenemang såsom festivaler 

och marknader. En ytterligare process är ”upprensning” av allmänna gator för att skapa 

platser som karaktäriseras av kontroll, begränsningar och ordning, vilket enligt Mitchell 

är mer gynnsamt för kommers. Allmänna gator kan tas i anspråk för uteserveringar, och 

i allmänhet anpassas till att vara trevliga miljöer för de samhällsgrupper som nyttjar det 

allmänna rummet för konsumtion. Mitchell ser ett stort problem i förskjutningen av 

syftet med det allmänna rummet från att vara ytor tillgängliga för allmänheten, det vill 

säga alla människor, att leva, sitta och bara vistas i mot att istället fungera som 
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trivsamma konsumtionsarenor för de grupper som har ekonomiska medel för att delta. 

Mitchell menar att nuvarande utveckling hotar de demokratiska värden som traditionellt 

förknippats med allmän plats. Den behöver enligt Mitchell vara tillgänglig för 

människor som vill sprida politiska budskap eller demonstrera. Det mest grundläggande 

värdet är det faktum att allmän plats kräver att alla människor har tillgång till den, och 

rätten att befolka den, för att den skall kunna ses som just allmän (Mitchell 2017). 

 

1.5 Bakgrund fallstudien Sege Park 

Fallstudien utgår från området Sege Park i stadsdelen Kirseberg i nordöstra Malmö. 

Planområdet har fram till år 1995 fungerat som sjukhus. Malmö Östra Sjukhus 

uppfördes på tidigt 1930-tal i området, och samtidigt anlades den karaktäristiska 

parkmiljön. Det var ett av många psykiatriska sjukhus som byggdes i Sverige på 30-

talet. Sedan sjukhusverksamheten lades ner år 1995 har kommunen nyttjat området för 

olika samhällsfunktioner bland annat vårdcentral, skola och förskola. Några byggnader i 

västra delen av området har även omvandlats till studentbostäder. Namnet Sege Park 

etablerades någon gång mellan år 1995 och 2000. 

Den enhetliga sjukhusbebyggelsen och parkens växtlighet är välbevarad, vilket gör det 

till en unik plats med välvuxen parkmiljö och gammal bebyggelse. Malmö stad ser stort 

värde i att kunna erbjuda bostäder i en vacker parkmiljö.  

Området omges av en trädridå. Österut finns ett villaområde, och bortanför det ligger 

Inre Ringvägen. Norrut ligger bostadsområdet Fäladsmarken. I söder gränsar området 

till järnvägen Simrishamnsbanan, vilket ger upphov till en fysisk barriäreffekt. I väster 

gränsar området till Beijers park, och Östra Fäladsgatan avskiljer de båda områdena.  
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Figur 3 – Sege Parks läge i Malmö. Källa: Malmö stad, 2015 

Området ligger ca 2,5 km från knutpunkten Värnhem och ca 4 km från centrum. Malmö 

stad är ägare av marken, och kommunen har sedan början på 2000-talet försökt att skapa 

planer för en utveckling av bostäder i området. Arbetet kantades av problem och 

meningsskiljaktigheter mellan olika kommunala förvaltningar och politiken, vilket 

resulterade utdraget misslyckande. År 2012 beslutade kommunen att ett omtag skulle 

göras, och ett omfattande arbete inleddes med att ta fram ett planprogram (förkortas Pp) 

för Sege Park. Tanken var att planprogrammet skulle utformas med tydlig förankring 

hos inblandade kommunala förvaltningar från början, och att det skulle få ta sin tid. En 

projektgrupp bildades med representanter från Stadsbyggnadskontoret, 

Fastighetskontoret, Stadsfastigheter, Gatukontoret, Miljöförvaltningen och 

Stadsområdesförvaltning Norr. Målet var att skapa en samstämmig målbild för 

utvecklingen av Sege Park, samt att fördjupa kunskapen inom vissa utvalda delar inom 

hållbarhetsområdet. I arbetet med planprogrammet ingick även framtagandet av en 

hållbarhetsstrategi tillhörande planprogrammet.  

Planförslaget innebär en förtätning av området med ny bebyggelse som till största del 

koncentreras till den södra delen av planområdet. Stor vikt läggs vid att bevara den 

gamla sjukhusparken i största möjliga mån. Planen har utformats för att med hänsyn till 

kulturmiljön, och därför bevaras sjukhusbyggnaderna i största möjliga mån samt förses 

med planmässigt skydd för bevarande och rivningsförbud genom k- och q-märkning i 

detaljplan (förkortas Dp). Planförslaget möjliggör en bebyggelse med blandade 

funktioner. Främst bostäder, men även skola, förskola, handel, vård och LSS-boende. 
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Parken ska utvecklas till en stadsdelspark med goda lek- och rekreationsmöjligheter för 

Kirseberg. (Pp 6047:7, 10) 

Planarbetet har bedrivits utefter en inriktning mot hållbar utveckling, och projektets 

paroll är ”en hållbar spjutspets i gammal kulturmiljö.” (ibid.:1). Visionen för området 

lyder:  

"I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. 

Sege Park är ett attraktivt område där boende och verksamheter finner 

gemensamhet kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska 

miljön bevaras samtidigt som området är en teknologisk spjutspets"(ibid.:6).  

Åtgärder för att skapa ett hållbart område är bland annat förnybar energi, minskat 

bilanvändande och möjligheter till odling (Malmö stad 2019a). 

 

Figur 4 – Matris över de tre hållbarhetsdimensionerna med tillhörande fokusområden för utvecklingen av 

Sege Park. Från ”Planprogram Sege Park (Pp 6047). 

Hållbarhetsstrategin fungerar som en bilaga till planprogrammet, och den innehåller 

åtgärder kopplat till strategier som kommunen bedömt är nödvändiga för att kunna 

uppnå de effektmål och huvudmål som identifierats i planeringsarbetet. Det som 

utmärker hållbarhetsstrategin från planprogrammet är att den är handlingsinriktad, dvs. 

att den fokuserar på nödvändiga åtgärder för att uppnå Sege Parks effektmål och vision. 

Den specificerar även de olika förvaltningarnas ansvarsområden för åtgärder och när 

respektive åtgärd ska genomföras. Hållbarhetsstrategin är strukturerad utefter följande 

sex tematiska områden: 
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o Hållbarhet 

o Kulturmiljö 

o Bebyggelsekaraktär 

o Funktioner 

o Park och odling 

o Energi 

Planprogrammet med tillhörande hållbarhetsstrategi antogs av stadsbyggnadsnämnden 

2015-02-12. Efter att planprogrammet antogs inleddes arbetet med en detaljplan som 

omfattar samma geografiska område som planprogrammet. Alla detaljplaner skall vara 

förenliga med ställningstaganden i gällande översiktsplan (förkortas Öp). Under tiden 

för arbetet med planprogrammet var gällande översiktsplan för Malmö från 2014 (Öp 

2014). Översiktsplanen anger en markanvändning med blandad stadsbebyggelse med 

låg täthet för området. Malmö stad har en övergripande strategi i ÖP 2014 där staden 

främst ska växa inåt, med förtätande bebyggelse innanför Yttre Ringvägen som omger 

staden. ÖP 2014 deklarerar även att stadens parkmiljöer skall utvecklas för att ge den 

växande befolkningen goda möjligheter till rekreation och stillhet, samt att 

trafiksystemet skall utformas för att i första hand gynna gång-, cykel och kollektivtrafik. 

Detaljplanen utgår även från utredningar om förutsättningarna för utvecklingen av ny 

och befintlig bebyggelse i planprogrammet för Sege Park. Detaljplanen antogs av 

Stadsbyggnadsnämnden och trädde i laga kraft 2017-09-19. Detaljplanen är den 

planhandling i planeringsprocessen av Sege Park som är juridiskt bindande, och den 

reglerar bland annat tillåten användning av mark och bebyggelse, byggnadsvolymer, 

och utformning av gator. Sedan detaljplanens antagande har Malmö antagit en ny 

översiktsplan (Öp 2018). Den antogs 2018-05-31. 

Ett markanvisningsprogram publicerades i februari 2016 i syfte att finna byggföretag 

intresserade av byggrätter i Sege Park. Markanvisningsprogrammet baserades på 

planprogrammet, i och med att detaljplanen vid tillfället ännu inte hade antagits. 

Markanvisningsprogrammet presenterar en mängd mål som syftar att säkerställa att de 

byggföretag som ansöker om byggrätter är införstådda på ambitionerna om ett hållbart 

spjutspetsområde. Både planprogrammet och hållbarhetsstrategin baseras på samma 

målformuleringar, och de utvalda byggföretagen ska ha uppfyllt målen år 2025. Några 

av målen som främst kan kopplas till social hållbarhet är följande:  
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o Sege Park är en plats där alla kan känna sig trygga och välkomna  

o Demokratiska värderingar genomsyrar den utveckling som sker i Sege Park  

o Arbetssökande i stadsområde Norr ges möjlighet till arbete/praktik i samband 

med utvecklingen av Sege Park 

o I Sege Park finns det bostäder, verksamhetslokaler, parkeringshus, park och 

mötesplatser 

o Det finns både hyresrätter och bostadsrätter/ ägarlägenheter 

o Parken är en attraktiv stadsdelspark 

o Malmö stad erbjuder plats för kollektiv odling och odlingslotter för enskild 

odling 

Markanvisningen resulterade i att Tekniska nämnden valde ut 13 olika byggföretag som 

tilldelades markreservationer för byggnation i Sege Park. Sammanlagt omfattar det ca 

700 lägenheter, 25 radhus och ca 2500 m2 bruttoarea som kan användas till lokaler 

alternativt fler bostäder.  

Parallellt med markanvisningsprogrammet pågick en deltävling inom Nordic Built 

Citites Challenge, som är en tvärvetenskaplig innovationstävling för stadsbyggande 

arrangerat av Nordiska rådet. I tävlingen deltog företag, studenter, forskare och 

arkitekter. Utmaningen var att ta fram ett koncept som nyttjar delningsekonomi för att 

skapa ett prisvärt och klimatsmart boende för ett kvarter i Sege Park. Fyra finalister fick 

delta i en workshop där de tävlande fick möjlighet att inleda samarbete med potentiella 

byggföretag. Det vinnande bidraget ska ges möjlighet att förverkligas inom ett av 

kvarteren i Sege Park.  

I nuläget är projektet i genomförandefasen. Rivning av vissa byggnader samt 

markarbeten och ledningsdragningar pågår i området. De 13 utvalda byggföretagen 

arbetar med bygglovshandlingar för respektive bebyggelse. När byggloven är 

behandlade och godkända kan byggnationerna inledas. 
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2. Teori 

Det empiriska material som samlats in för fallstudien av Sege Park analyseras utifrån en 

teoretisk ram, vars bas utgörs av begreppet social hållbarhet. Då social hållbarhet är ett 

flyktigt begrepp med varierande innebörd kan det medföra vissa svårigheter gällande 

analys av empiriskt material. För att göra analysen mer hanterbar bryts därför begreppet 

social hållbarhet ner i sekundära begrepp som utgör olika beståndsdelar av social 

hållbarhet. De sekundära begreppen är de indikatorer på social hållbarhet som studeras i 

denna undersökning. Social hållbarhet är beroende av både fysiska och icke-fysiska 

faktorer. Många icke-fysiska faktorer är förknippade med de individer som befolkar den 

fysiska miljön. Då denna studie berör planeringsprocessen för utvecklingen av ett nytt 

område som ej ännu är bebott kommer analysen fokusera på fysiska faktorer som ryms, 

och kan påverkas, inom kontexten för planprocessen. De indikatorer på social hållbarhet 

som valts för analys av Sege Park i denna uppsats är trygghet och tillgänglighet. Således 

består det teoretiska ramverket av social hållbarhet, trygghet och tillgänglighet. Även 

kritik mot teorier om nämnda begrepp presenteras, och vägs in i analysen av empirin. 

 

2.1 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är ett omfattande och mångfacetterat begrepp som grundas på de 

sociala aspekterna av hållbar utveckling. Dempsey m. fl. anser att frågan om vilka de 

sociala målen med hållbar utveckling är kan besvaras på många olika sätt, då det ej 

råder konsensus om definitionen av social hållbarhet. De hävdar att det råder en brist på 

teoretisk debatt kring definitionen av social hållbarhet, trots att konceptet har fått stort 

genomslag i europeisk politik med fokus på hållbara samhällen och socialt 

sammanhang. Författarna konstaterar att social hållbarhet är ett dynamiskt koncept vars 

innebörd skiljer sig i olika sammanhang i tid och rum (Dempsey m.fl. 2009:290-292). 

För att fylla kunskapsgapet om social hållbarhet inom kontexten av byggd miljö har 

Dempsey m.fl. bedrivit forskning för att etablera en definition av social hållbarhet 

genom att bryta ner begreppet i olika fysiska och icke-fysiska faktorer som bidrar till 

social hållbarhet inom den urbana miljön. På så sätt konkretiseras begreppet och gör det 

praktiskt hanterbart. Följande fysiska faktorer definieras som bidragande till social 

hållbarhet (ibid.:291):  
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Fysiska faktorer 

o Urbanitet 

o Attraktiv offentlig miljö 

o Tillfredställande standard på bostäder 

o Kvalitetsfyllda och rogivande lokalområden 

o Tillgänglighet (exempelvis till service, samhällsfunktioner, sysselsättning, 

grönområden och offentliga ytor) 

o Hållbar urban planering 

o Grannskap 

o Promenadvänliga områden 

Dessa faktorer är ett led i operationaliseringen av det abstrakta begreppet social 

hållbarhet, och det ökar möjligheterna att formulera genomförbara mål, indikatorer och 

åtgärder för att skapa en socialt hållbar fysisk miljö.  

Michael Pacione beskriver ett viktigt samband mellan fysisk miljö och människors 

sociala beteende. Han avvisar bestämt idén om arkitekturdeterminism, men hävdar att 

det finns ett viktigt samband mellan utformningen av den fysiska miljön och påverkan 

på individens beteende och välmående. Utformningen av miljön kan exempelvis främja 

eller stäva social interaktion och skapa en känsla av identitet eller alienering. Pacione 

utgår ifrån Zeisels koncept bestående av sex aspekter av urban design som kan 

tillgodose individens behov (Zeisel 1975 refererad i Pacione 2009:409). 

o Trygghet – att känna sig trygg i sin bostadsmiljö. 

o Tydlighet – en lättläst och promenadvänlig miljö. 

o Avskildhet – möjlighet för individen att begränsa sin kontakt med andra. 

o Social interaktion – tillgång till gemensamma mötesplatser som kan 

möjliggöra önskad interaktion. 

o Bekvämlighet – att lätt kunna utföra sysslor inom hemmets, grannskapets och 

stadens skalor. 

o Identitet – förhållandet mellan individen och omgivningen i en gemensam 

platsidentitet. 
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2.2 Trygghet 

Trygghet kan kopplas till fysisk planering på manga olika sätt. Bill Hillier ledde 

utvecklingen av konceptet Space Syntax. Hillier, med kollegor, bedrev forskning med 

syfte att undersöka hur den fysiska utformningen av brittiska bostadsområden byggda 

från 1960-talet och framåt påverkade tryggheten i områdena. Det grundade sig i en 

problematik med gängbildning och ungdomsbrottslighet som bidrog till otrygghet i 

bostadsområden. Hillier menar att rumslig utformning påverkar människors 

rörelsemönster, och att just rörelse och förflyttning är den främsta typen av mänsklig 

markanvändning i urban miljö. Därför lade Hillier stor vikt vid att just undersöka 

vägstrukturens roll i trygghetsaspekten. Hilliers forskning tyder på att strukturen på bil-, 

gång, och cykelvägar i relation till bebyggelse och öppna ytor har en tydlig påverkan på 

trygghet eller otrygghet (Hillier 1996:140-170). 

Grundtanken i Hilliers forskning är att individers upplevelse av rädsla och risk kopplat 

till vardagliga förflyttningar i det urbana rummet påverkas av andra individers närvaro i 

utemiljön. En välbefolkad miljö bidrar till ökad trygghetskänsla och minskad risk. 

Genom åtgärder i den fysiska strukturen kan samtidig närvaro och samtidig 

medvetenhet (eng. co-presence och co-awareness) öka, vilket bidrar till att individen 

upplever det mindre riskfyllt att röra sig i utemiljön. Det beror på att människor 

upplever att samtidig närvaro och medvetenhet har en brottsförebyggande verkan, då 

eventuella brottsutövare antas undvika vittnen och störningsmoment. Denna 

trygghetskänsla uppstår enligt Hillier även om den samtidiga närvaron och 

medvetenheten utgörs av obekanta människor. Det som sker kan alltså förklaras som en 

social kontroll mellan obekanta människor som har en betryggande effekt. Känslan av 

att människor inom synhåll kan ingripa och assistera i en obehaglig eller otrygg 

situation leder till att ett område upplevs mer tryggt. Den visuella kopplingen mellan 

individer är, enligt Hillier, central. Den generella regeln är att desto fler människor som 

en individ har visuell kontakt med samtidigt, desto större känsla av trygghet infinner sig 

hos individen. Därför är individens trygghetskänsla beroende av en hög grad av 

mänsklig samtidig närvaro och medvetenhet, i kombination med överblickbarhet och 

långa siktlinjer. Hillier menar att om ett område utformas på så vis att det ej främjar 

flödet och närvaron av människor kan området i bästa fall vara tomt, eller i värsta fall 

missbrukas och bli en källa till rädsla och otrygghet (ibid.). 
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2.3 Tillgänglighet 

Utformning av den fysiska miljön, exempelvis genom transportorienterade åtgärder 

såsom cykel-, gång-, kollektiv- eller biltrafik, kan bidra till ökad tillgänglighet i och till 

ett område. En viktig aspekt inom tillgängligheten är att länka samman platser med 

övriga stadsdelar, för att på så vis bidra till att stärka inkludering i resten av staden. Ann 

Legeby och Lars Marcus menar att ett område kan utformas för att stärka dess 

integrering i övriga staden, vilket kan minska segregation eller öka integration i staden. 

Segregation är ett stort problem i många städer, däribland Malmö, och för att skapa 

socialt hållbara områden och städer är det av stor vikt att de fysiska miljöerna inte bidrar 

till ökad segregation. Segregation beskrivs ofta som en rumslig exkludering av 

socioekonomiskt svaga grupper, men det gäller även socioekonomiskt starka grupper. 

Orsakerna till segregation eller integration kan vara många, men tillgängligheten i den 

fysiska miljön är en bidragande faktor. En rumslig koncentration eller isolation av 

grupper i staden kan devis bero på att socioekonomiskt svaga grupper ej har något annat 

val, eller att socioekonomiskt starka grupper väljer att exkludera sig från övriga (Legeby 

och Marcus 2011:162). De hävdar att den avgörande skillnaden mellan rumslig 

exkludering av rika och fattiga grupper är att rika grupper i regel har kopplingar och 

kontakter som överbryggar deras bostadsmässiga segregation. Fattigare grupper, 

speciellt nyanlända, saknar ofta dessa kontakter och kopplingar, vilket begränsar deras 

tillgänglighet till staden (ibid.:166). 

I Legebys och Marcus forskning ställer de sig frågande till om den urbana strukturen i 

svenska städer hämmar samnyttjande av offentliga rum. För att undersöka frågan utgår 

de från Södertälje, och de använder sig av Space Syntax, som utvecklades av Hillier 

med flera, som undersökningsmetod. Legeby och Marcus har i sin forskning kommit 

fram till att utformningen av områden kan möjliggöra ytor för samspel mellan 

människor. De menar att det är avgörande för den sociala integrationen, vilket utgör en 

viktig del av social hållbarhet, att den fysiska miljön skapar tillgänglighet till allmänna 

platser som bidrar till inkludering istället för exkludering (ibid.:160). 

Legeby och Marcus betonar att det lokala offentliga livet påverkas av de lokala 

invånarna, men även att icke lokalt bosatta individer (eng. non-locals) spelar en viktig 

roll i skapandet av ett rikt lokalt offentligt liv. Därför är det viktigt att lokala områden 

utformas för att vara tillgängliga för allmänheten. Även Jane Jacobs argumenterade för 

att ett välfungerande urbant liv kräver en blandning av lokalt bosatta och besökare 
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(Jacobs 1961). Legeby och Marcus menar att många urbana teoretiker delar 

uppfattningen att det är viktigt att lokala områden tillgängliggörs för populationer från 

olika delar av staden att mötas och blandas (Legeby och Marcus 2011:159). Legebys 

och Marcus forskning visar att desto mer homogen den lokala befolkningen är, desto 

viktigare är det att allmänna platser lokalområdet tillgängliggörs för utomstående 

individer (ibid.:164). 

Resultatet från Legebys och Marcus forskning visar att de fyra områden i Södertälje 

som undersöktes har låg grad av tillgänglighet till offentliga utrymmen, både för de 

boende och för utomstående. Anledningen till detta är främst att den fysiska miljön i 

områdena är funktionsseparerad. Detta bevisas dels begränsa tillgängligheten till 

offentliga rum, dels begränsar det tillgängligheten till gemensamma resurser i staden 

och dels gör det allmänna rum otillgängliga för icke lokalt bosatta individer (ibid.:166-

167). 

De rumsliga analyser som Legeby och Marcus genomfört ger belägg för att den lokala 

fysiska miljön i sig kan verka för att möjliggöra tillgänglighet till omgivande miljö samt 

verka för att både den lokala bosatta och arbetande befolkningen blir mer tillgänglig för 

människor i övriga delar av staden. Forskningen bekräftar den fysiska miljöns påverkan 

på social inkludering (ibid.:167). 

 

2.5 Teoretisk diskussion 

En stor del av kritiken mot hållbar utveckling, och även social hållbarhet rör begreppens 

svårdefinierade natur. Breda och generella definitioner av hållbarhet som ämnar att vara 

allomfattande för att tilltala alla aspekter av mänskligt liv tenderar att resultera i vaga 

formuleringar utan någon konkret innebörd. Hållbar utveckling och social hållbarhet är 

enligt kritiker urvattnade begrepp som går att manipulera och anpassa för att rättfärdiga 

olika agendor, intressen och verksamheter (McKenzie 2004:2). Michael Jacobs menar 

att vagheten i definitionen av hållbar utveckling är kontraproduktivt och möjliggör för 

verksamheter och utvecklingsprojekt att porträttera sig som främjare av hållbar 

utveckling när de i själva verket verkar för ohållbar utveckling (Jacobs 1999:24). 

Presidenten för World Watch Institute skriver i institutets rapport State of the World 

2013: Is Sustainability Still Possible? att vi idag lever i en tid av “sustainababble”, där 

ordet hållbar kan betyda allt från miljömässigt god till cool. Han menar att begreppet 
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har fått eget liv, och att det sedan millenniumskiftet helt saknar koppling till någon 

tydlig teoretisk definition (Engelman 2013:3). För att undvika otydlighet i definitionen 

av social hållbarhet har denna studie utgått från valda forskares definition av konceptet, 

och indikatorerna trygghet och tillgänglighet används för att göra analysen av det valda 

fallet Sege Park praktiskt hanterbar. 

Bill Hilliers forskning inom Space Syntax och den fysiska miljöns relation till det 

sociala liv som utspelar sig i den har kritiserats för att vara alltför deterministisk. David 

Seamon hävdar att Hilliers forskning är just deterministiskt ur ett arkitektur- och 

miljöperspektiv. Han menar att Hilliers idé om att den fysiska miljön påverkar, och till 

viss del definierar det sociala rummet. Kritiken grundar sig alltså i uppfattningen om att 

det endast är människor som skapar det sociala rummet, genom sina handlingar och sina 

sätt att nyttja omgivningen (Seamon 1994). Att hävda att den fysiska miljön ej har 

någon påverkan på det sociala rummet, eller det sociala liv som utspelar sig i den 

fysiska miljön, kan enligt Hillier likställas vid att hävda att det ej överhuvudtaget spelar 

någon roll hur den fysiska miljön utformas. Alltså att den fysiska miljön är helt neutral i 

relation till människors beteende (Hillier 1996:139).   
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3. Metod och material 

Undersökningen struktureras enligt en abduktiv forskningsansats med kvalitativ 

datainsamling. Studien har en teoretisk utgångspunkt i social hållbarhet. Trygghet och 

tillgänglighet, som valts ut som indikatorer på social hållbarhet, ligger till grund för 

analysen av empirin. Lind (2014:97) menar att en abduktiv ansats vanligtvis innebär att 

den teoretiska anknytningen inte alltid är definierad genom specifika modeller och 

hypoteser. Med en abduktiv analysstrategi menar Lind att teorierna kan vävas in 

löpande i den empiriska datainsamlingen, och att metoden möjliggör en diskussion om 

teoriernas förmåga att förklara intressanta egenskaper i det empiriska materialet om det 

undersökta fenomenet (ibid.). 

I studien har en kombination av datainsamlingsmetoder använts, med både 

dokumentstudier och intervjuer. Metodvalet syftar att uppnå både en metodologisk och 

empirisk triangulering. Datainsamling från både intervjuer och dokumentstudier ökar 

empirins precision och validitet genom metodologisk triangulering. Genom att beskriva 

Malmös generella strategier för socialt hållbar fysisk planering, samt strategier och 

åtgärder i det specifika fallet Sege Park utifrån både plandokument och de involverade 

tjänstepersonernas perspektiv kan en mer nyanserad förståelse av fenomenet bildas 

(Denscombe 2018:236). Att använda olika informationskällor i form av ett flertal 

plandokument och intervjuer av flera informanter baserat på samma intervjuguide kan 

liknas vid empirisk triangulering. Den empiriska trianguleringen ger förutsättningar för 

att antingen öka validiteten genom samstämmiga uppgifter från flera källor, eller belysa 

motstridiga uppgifter källorna emellan (ibid.:227-228).  

 

3.1 Fallstudie 

Formen för en fallstudie kan variera, men i grunden innebär en fallstudie att göra en 

detaljerad och ingående studie av ett fenomen med utgångspunkt i ett enskilt fall. 

Fallstudien som metod möjliggör undersökning av det specifika fallets komplexitet och 

specifika egenskaper (Bryman 2011:73). Den generella innebörden av en fallstudie är 

knuten till en specifik lokal avgränsning eller plats. I denna undersökning är det den 

geografiska avgränsning som tillämpas i både planprogrammet och detaljplanen för 

Sege Park. Fallet avgränsas även till just planprocessen för förnyelseprojektet i Sege 

Park som inleddes år 2012 i samband med framtagandet av ett nytt planprogram för 
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området. I denna fallstudie används en undersökningsdesign med kvalitativ metod för 

datainsamling, då det lämpar sig väl för att utföra en ingående granskning med hög 

noggrannhet (ibid.:74). En aspekt som urskiljer en fallstudie från andra undersökningar 

är att det är just det specifika fallet i sig som är intresseobjektet, och således kan även 

analys och slutsatser om det empiriska materialet säga något om just det specifika fallet. 

Fallstudien om stadsutvecklingsprojektet Sege Park kan dock ha stora likheter med 

andra nutida projekt i svenska städer, vilket gör att resultatet av undersökningen även 

till viss del kan vara relevant för en bredare kontext inom svenska urbana 

planeringsprojekt (ibid.:75).  

 

3.1.1 Fallstudiens tillförlitlighet 

Fallstudien av Sege Park skall ej betraktas som representativ för alla andra fall av socialt 

hållbart stadsbyggande. En undersökning av samma fall som beaktar andra aspekter av 

utformning av socialt hållbar stadsmiljö kommer sannolikt resultera i slutsatser som 

skiljer sig från denna undersökning. Bryman menar att det är viktigt att vara medveten 

och tydlig med att fallstudier ej ska betraktas som helt representativa typfall (ibid.:77). 

Resultaten från denna fallstudie kan snarare utgöra en del av kunskapsbasen för socialt 

hållbart stadsbyggande. Det kan ge kunskap och förklaring från ett specifikt perspektiv 

med hjälp av valda indikatorer på social hållbarhet i utformningen av den fysiska 

miljön. 

 

3.2 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna genomfördes enligt en semistrukturerad karaktär. Utgångspunkten var en 

förformulerad intervjuguide (se bilaga 1) vilket ger en enhetlig struktur på alla tre 

intervjuer och underlättar för jämförelser. Detta bidrar till en ökad precision i 

undersökningens empiriska material. Det gavs även rum för improvisation för att kunna 

ställa lämpliga följdfrågor under intervjuns gång, vilket ger goda möjligheter till 

flexibilitet. (Lind 2014:127). Följdfrågorna varierade beroende på informantens 

specifika kompetensområde.  

Urvalet av informanter baserades på deras lämplighet och kunskap att ge information 

om planprocessen och planering, dels generellt för planeringsverksamheten i Malmö, 
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dels för det specifika fallet Sege Park. Syftet med intervjuerna var explorativt, det vill 

säga undersökning av ett specifikt ämne. Därför gjordes ett urval av tjänstepersoner på 

Malmö stad som på olika sätt varit involverade i planeringen av Sege Park, och som 

hade olika kunskap och perspektiv gällande Malmös planering generellt. Detta ökar 

sannolikheten att fånga intressanta data gällande det aktuella studiefenomenet 

(Denscombe 2018:58-59. Samtliga tre informanter är tjänstepersoner på Malmö stad, 

som är ansvarig för planeringen av Sege Park. Detta kan innebära att informanternas 

svar färgas av en bias. Det är tänkbart att informanternas svar tenderar att belysa fler 

positiva aspekter än negativa av planeringens påverkan på social hållbarhet. I detta 

specifika fall har dock fokus legat på att samla in empiri som kan beskriva vilka 

tillämpade planeringsåtgärder och strategier som, enligt Malmö stad, kan gynna social 

hållbarhet. I detta fall kan eventuell bias vara en intressant del av studien snarare än ett 

problem. Informanternas svar beaktas i studien ej som absoluta sanningar, utan snarare 

som intressant empiri att kritiskt granska utifrån den teoretiska tolkningsramen. 

 

3.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudien bygger på tre huvudsakliga plandokument vars kombinerade innehåll 

kan förklara vilka planeringsåtgärder och strategier som Malmö stad tillämpar i 

planeringen, och hur dessa beskrivs gynna social hållbarhet. De tre plandokumenten är 

Malmös gällande översiktsplan, planprogram för Sege Park och detaljplan för Sege 

Park. Dokumenten berör planering på olika skalor, och i olika skeden av planprocessen. 

Genom att studera dessa dokument som framtagits vid olika tidpunkter av 

planprocessen, och som berör olika planeringsnivåer, kan en utförlig uppfattning av 

kommunens tillvägagångssätt i planeringsprocessen bildas (Tjora 2012:127-131). 

Offentliga dokument, likt de dokument som studerats, har enligt Denscombe en hög 

grad av auktoritet, objektivitet och faktabasering (Denscombe 2018:322). Eftersom att 

de planhandlingar som utgör empirin uteslutande är framtagna av Malmö stad är det 

rimligt, och nödvändigt, att ifrågasätta dess objektivitet. Det är troligt att 

plandokumenten framhäver positiva effekter av planeringen i större utsträckning än 

negativa effekter. I denna studie syftar dock datainsamlingen att beskriva kommunens 

tillämpade planeringsåtgärder och strategier som, enligt kommunen själv, kan gynna 

social hållbarhet. En viss bias är därmed att förvänta, och utgör intressant material att 
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kritiskt granska utifrån valda teorier. Bryman menar att i undersökning av dokument 

med bias kan det vara intressant att just studera den bias som kan identifieras, förutsatt 

att forskaren är medveten av nämnda bias och inte betraktar empirin som korrekta 

beskrivningar av verkligheten (Bryman 2012:550). 

 

3.4 Empiriskt material 

Det empiriska materialet utgörs av sekundärdata i form av olika plandokument samt 

primärdata i form av intervjuer med tre tjänstepersoner som på olika sätt varit delaktiga 

i planeringen av Sege Park. Plandokumenten är dels kopplade till Malmös övergripande 

planering, dels kopplade specifikt till planprocessen för Sege Park.  

 

3.4.1 Intervjuer 

- Intervju med Social hållbarhetsstrateg på Malmö stads socialförvaltning (Informant 

A) 2019-04-18 

En intervju genomfördes 2019-04-18 med en social hållbarhetsstrateg på enheten för 

social hållbarhet på den strategiska avdelningen i Malmö stads socialförvaltning. 

Tjänstepersonen arbetade tidigare på stadsdelsförvaltningen för stadsdel Kirseberg. 

Detta var innan Malmö stad genomförde en sammanslagning år 2013 av de dåvarande 

tio stadsdelarna till fem stadsområden. Både innan och efter omorganiseringen har 

tjänstepersonen varit involverad i planeringen av Sege Park. Hon har arbetat med att 

bevaka social hållbarhet i planprocessen för Sege Park, och har arbetat som rådgivare 

och expertstöd åt inblandade förvaltningar och privata aktörer i planläggningen. Svaren 

på intervjun rörde till viss del icke-fysiska aspekter av social hållbarhet, men det gav 

ändå god insyn i arbetet med Sege Park och arbetet med social hållbarhet i Malmö i 

stort.  

- Intervju med programarkitekt på stadsbyggnadskontoret på Malmö stad (Informant B) 

2019-05-06 

En intervju genomfördes 2019-05-06 med en programarkitekt på 

Stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning på Malmö stad. Informanten är ansvarig 

för sociala konsekvensbedömningar i kommunen. Hon har kunskap om hur Malmö stad 

planerar den fysiska miljön dels om hur den påverkar faktorer som tillit, trygghet, hälsa 
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och social hållbarhet. Informanten har erfarenhet av att leda frågor om social hållbarhet 

i allt från rena byggprojekt till omfattande medborgardialoger. Informanten bidrar med 

insyn i hur Malmö stad arbetar med social hållbarhet i stort inom planering, men även 

med viss kunskap i detaljerade utformningsfrågor på områdesnivå.  

- Intervju med planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret på Malmö stad (Informant C) 

2019-05-07 

En intervju genomfördes 2019-05-07 med en planarkitekt på Stadsbyggnadskontorets 

planavdelning i Malmö stad. Informanten arbetar som planarkitekt och är 

landskapsarkitekt i grunden. Hon tilldelades ansvaret som planhandläggare för den 

aktuella detaljplanen för Sege Park (Dp 5455). Hon arbetade med detaljplanen i ca 2 år, 

i samverkan med kollegor på SBK och andra berörda parter. Informanten bidrar med 

god kunskap om planprocessens förfarande, detaljerade utformningsfrågor kopplat till 

detaljplanläggning samt expertkunskap gällande det aktuella fallet Sege Park i egenskap 

av detaljplanens handläggare.  

 

3.4.2 Dokument 

- Översiktsplan för Malmö - Planstrategi. Malmö kommunfullmäktige 2018 

Varje kommun är förpliktigad att ha en aktuell översiktsplan (förkortas Öp) som 

reglerar mark- och vattenanvändning samt användning och utveckling av bebyggelse för 

hela kommunens geografiska område. Översiktsplanen skall förankras i rådande 

politiskt styre. Översiktsplanen är ej juridiskt bindande, men den ska vägleda hela 

kommunens samhällsplanering. Översiktsplanen är av visionär karaktär och beskriver 

samhällsplaneringen i stora drag. Malmös Öp 2018 antogs av Malmö 

kommunfullmäktige 2018-05-31. 

- Planprogram för Sege Park (Pp 6047) Malmö stadsbyggnadskontor 2015  

Planprogrammet (förkortas Pp) föregår detaljplanen, och omfattar samma geografiska 

område som detaljplanen Den syftar att underlätta detaljplanearbetet. I planprogrammet 

framgår planeringens övergripande karaktär, mål och utgångspunkter. Programmet 

innefattar inledande undersökning av lämplig markanvändning och berör frågor 

gällande bland annat miljö, bebyggelsetäthet, trafik och genomförande. Planprogrammet 

syftade att skapa en samstämmig målbild för utvecklingen av Sege Park, samt att 

fördjupa kunskap inom vissa utvalda delar av hållbarhetsområdet. I samband med 
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planprogrammet framtogs även en tillhörande hållbarhetsstrategi, som innehåller 

ansvarsområden för strategier och åtgärder som kommunen identifierat som nödvändiga 

för att uppnå målen för Sege Park. 

- Detaljplan för del av fastigheten ÖSTRA SJUKHUSET 2 m fl. (Sege Park) i Kirseberg 

i Malmö 2017 (Dp 5455) 

Detaljplanen är den enda planhandlingen som är juridiskt bindande. Den antogs av 

stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2017-09-19. Detaljplanen utgår ifrån de utredningar 

och ställningstaganden som gjordes under arbetet med planprogrammet. Detaljplanen 

reglerar bestämmelser för exempelvis användning av mark och bebyggelse, 

byggnadernas fysiska egenskaper såsom byggnadsvolymer och utformning av vägar.  

 

3.5 Analysmetod 

För analys av empirin har särskild vikt lagts vid att använda ett strukturerat 

tillvägagångssätt kopplat till frågeställningarna och den teoretiska tolkningsramen. I 

egenskap av en kvalitativ studie är den insamlade empirin ej standardiserad. En 

tematisering av materialet har därför tillämpats, för att göra analys av det mer hanterbart 

(Lind 2014:130). Denna tematisering bygger på den huvudsakliga operationaliseringen 

av de fysiska aspekterna av social hållbarhet genom de två indikatorerna trygghet och 

tillgänglighet.  

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, och det transkriberade materialet har sedan 

tematiserats och kategoriserats. Detta möjliggjorde en strukturering av material som 

berör dels tema trygghet, dels tema tillgänglighet samt även vilka delar av empirin som 

berör frågeställningen om Malmös övergripande planering, och delar som berör 

frågeställningarna om Sege Park specifikt.  

Även för dokumentstudien har empiri från planhandlingar tematiserats och 

kategoriserats enligt principen ovan. 
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras inledningsvis empiriskt material som beskriver Malmö 

stads arbete med social hållbarhet inom fysisk planering. Vidare presenteras empiriskt 

material relaterat till förklaringen av vilka aspekter i planeringsprocessen för Sege Park 

som ämnar bidra till skapandet av ett socialt hållbart spjutspetsområde. Slutligen 

presenteras empiriskt material som utreder om ambitioner och åtgärder för en socialt 

hållbar fysisk miljö i Sege Park har stöd inom valda teoretiska ramar. Materialet 

struktureras utefter följande två huvudsakliga teoretiska teman: trygghet och 

tillgänglighet. De två inledande avsnitten (4.1 och 4.2) som bygger på de två första 

frågeställningarna är av mer empirisk och beskrivande karaktär. Den tredje delen (4.3) 

är av mer analyserande karaktär och syftar att utifrån teorierna och den presenterade 

empirin besvara den tredje frågeställningen. Frågeställningarna presenteras återigen 

nedan: 

o Hur arbetar Malmö stad med konkreta åtgärder i den fysiska miljön för att uppnå social 

hållbarhet? 

o Med vilka åtgärder i planeringsprocessen av Sege Park ämnar kommunen skapa ett 

socialt hållbart spjutspetsområde? 

o Stämmer ambitionerna och åtgärderna för en socialt hållbar fysisk miljö i Sege Park 

överens med valda teorier relaterade till socialt hållbara fysiska miljöer? 

 

4.1 Malmö stads arbete med social hållbarhet inom fysisk planering 

Malmös nya översiktsplan från 2018 är det dokument som skall vägleda hela 

kommunens utveckling gällande mark- och vattenanvändning och den byggda miljön. 

Malmös övergripande mål är enligt ÖP 2018 att ”Malmö ska vara en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i. De 

tre hållbarhetsaspekterna samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Inget av 

målen kan uppnås utan de andra.” (Öp 2018:4).  

Malmö stad har ingen exakt definition av social hållbarhet, något som alla tre 

informanter understrykte i intervjuerna som genomfördes i denna undersökning. 

Förhållningssättet till social hållbarhet varierar i olika sammanhang, i olika 

arbetsprocesser inom kommunen. Alla tre informanter berättade att kommunens arbete 
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med sociala konsekvensbedömningar (SKB) i planeringsprocessen är en central del av 

social hållbarhet inom fysisk planering. SKB utförs enligt en matris strukturerad enligt 

följande fem sociala aspekter:  

o Delaktighet och inflytande 

o Jämlikhet 

o Barnrättsperspektiv 

o Jämställdhet 

o Tillgänglighet och goda livsmiljöer 

SKB syftar att lyfta sociala frågor tidigt i planeringsprocessen, samt att uppföljning ska 

ske i projekterings- och genomförandefasen. Det finns även ett underliggande syfte som 

är att beslutsfattande politiker inom Malmö stad ska ges ett tydligare underlag för sina 

beslut, samt att bredda kunskap om sociala faktorer i samhällsplaneringen (Malmö stad 

2018). 

Sociala konsekvensbeskrivningar utförs, enligt samtliga informanter, för alla 

planeringsnivåer över detaljplanenivån. Dvs. för alla planprogram och fördjupade 

översiktsplaner. För översiktsplanen används inte SKB-verktyget, utan utredningar om 

sociala konsekvenser bedrivs löpande genom arbetsprocessen. För detaljplanenivå 

bedömer detaljplanehandläggaren om SKB är nödvändigt i varje enskild detaljplan. 

Informant B förklarar att SKB genomförs i de detaljplaner där handläggaren bedömer 

att de sociala förutsättningarna är komplexa. Hon förklarar vidare att många detaljplaner 

är i ett sådant format och har så pass enkla förutsättningar att SKB ej krävs (Informant 

B 2019).  

Kommission för social hållbart Malmö utpekas av informant B som ledande i arbetet 

med social hållbarhet inom kommunen. Under arbetet med kommissionen pratade man 

med över 2000 malmöbor, vars upplevelser och åsikter beaktades inom 

kommissionsarbetet. Informant B menar att kommissionen har bidragit genom att 

främja socialt medvetande inom kommunen. Det är för informanten tydligt att den 

sociala dimensionen har lyfts inom kommunens arbete. 

”Hela tiden i arbetet så finns det en social dimension som jag tycker att det 

blivit mycket tydligare att alla tänker på nu […] Jag tror att det sociala 

arbetet fungerar bäst genom att höja medvetandegraden, kring exempelvis 

fysiska miljöers påverkan på sociala förutsättningar.”(ibid.) 



25 

 

Som tidigare nämnts, skriver Malmö stad i de övergripande målen i Öp 2018 att de tre 

hållbarhetsdimensionerna samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Inget av 

målen kan uppnås utan de andra (Öp 2018:4). Gällande jämlikheten i prioritering mellan 

de tre dimensionerna anser informant A att det inte finns någon inbördes 

prioriteringsordning. Hon menar att svårigheten med definitionen av social hållbarhet 

ibland skapar problem. ”[…] definitionen av social hållbarhet är lite lös, och det gäller 

egentligen hela hållbarhetsbegreppet, och många tycker att det gör det komplicerat.” 

Hon upplever att ekologisk hållbarhet är mer inarbetat inom kommunen, och att fler vet 

vad det faktiskt handlar om. Informanten menar att det kan bero på att ekologisk 

hållbarhet är mer praktiskt hanterbart, och framförallt mer mätbart. Å andra sidan 

upplever informanten att social hållbarhet inkluderas allt mer i diskussionen. Hon 

upplever att man börjar lära sig att omsätta det till praktiken, exempelvis genom 

indikatorer som trygghet och hälsotal. Informant B menar att den ekonomiska 

dimensionen väldigt ofta prioriteras av praktiska skäl.  

I intervjun med informant A framkom att medborgardialog är ett av de viktigaste 

verktygen i kommunens arbete med socialt hållbar planering, särskilt för att komplettera 

arkitekters kompetens med det mänskliga perspektivet.  

”Det finns ju dels sakkunskapen som arkitekter har i utformning. De är ju 

duktiga på att se saker spatialt men sen måste det ju också brytas av med 

människans upplevelser. Jag tror till exempel att medborgardialog är 

viktigt, att man stämmer av med allmänhetens upplevelser.” 

Hon betonar dock att medborgardialoger behövs göras mer tillgängliga för en större del 

av befolkningen. Hon menar att sättet som kommunen idag presenterar planeringen i 

dialoger är svårt att förstå för en stor del av allmänheten. Hon uttrycker även att det 

ibland uppstår med syftet och möjligheterna med medborgardialog, då vissa tycks ha 

uppfattningen av att det fungerar som en önskelista. Kommunen behöver, enligt 

informanten, hjälpa människor att formulera sina behov i medborgardialogen (Informant 

A 2019).  

I informanternas svar går att urskilja genomgående inslag av trygghet och tillgänglighet 

som betydelsefulla aspekter inom arbetet med social hållbarhet inom fysisk planering. 

För att göra denna undersökning av social hållbarhet mer praktiskt hanterbar används 
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just trygghet och tillgänglighet som indikatorer. Empiri kring dessa två teman 

presenteras mer ingående nedan. 

 

4.1.1 Tema trygghet 

I översiktsplanen beskrivs stadens stadsbyggnadsvision, som delvis rör tryggheten i 

staden. I visionen deklarerar kommunen att Malmös stadsrum skall vara ”En stad med 

goda livsbetingelser. […] Stadsrummen är inkluderande och skapar trygghet, tillit och 

trivsel.” (Öp 2018:7) I visionen betonas även att utemiljöns kvalitet är viktigt för 

tryggheten i staden. ”Utemiljöer håller god kvalitet i alla Malmös bostadsområden. 

Stadens grönska ger hälsosamma och trivsamma bostadsmiljöer som kan användas på 

en mångfald av sätt. Bostäder, handel samhällsservice och arbetsplatser blandas vilket 

skapar en trygg och attraktiv stadsmiljö.” (ibid.:7-8). Kommunen avser värna och 

förbättra befintliga stads- och bostadsområden kvaliteter genom åtgärder som skapar 

trygghet, resistens mot skadegörelse, trivsel och förståelse (ibid.:37). 

En prioriterad inriktning är för kommunen att staden ska vara en nära, tät, grön och 

funktionsblandad stad. Kommunen menar att en tät och funktionsblandad stad bidrar till 

ökad trygghet.  

”När fler människor bor och arbetar på samma yta ökar underlag för service, 

handel och nöjen. Fler invånare kan bidra till ett rikare stadsliv med 

intensitet, liv och rörelse. Det bidrar i sin tur till stadens attraktivitet och 

trygghet.” (ibid.:15). ”Kombinationen av ett blandat utbud av verksamheter, 

olika bostadstyper och upplåtelseformer, samt minskade barriäreffekter till 

den övriga staden, ökar folklivet och därmed tryggheten.” (ibid.:48). 

Informant B betonar att social uppsikt, det som Hillier beskriver som samtidig närvaro 

och medvetenhet (Hillier 1996:140-170), är av stor vikt för att ett område skall upplevas 

som tryggt. Genom att bygga funktionsblandat och främja närvaro av fler ögon vid olika 

tider på dygnet ökar tryggheten enligt informanten. 

”Med trygghet så försöker vi ju titta på det med social uppsikt. Nu senast 

gjordes en social konsekvensbedömning på en skola. Då ligger skolan i en 

vinkel, och mitt emot ligger bostadshus i en vinkel. Detta är något som vi inte 

jobbat med så mycket innan, men det är ju ett sätt att få social uppsikt över 

skolgården efter stängningstid. Det är ju på skolgårdarna vi har våra 
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problem, när folk står där och hänger och man kan göra inbrott för att ingen 

som ser skolgården. Det är ju ett sätt att öka medvetenheten om vad ögon kan 

göra. Vi kräver ganska ofta även att bottenvåningar ska vara aktiva utåt på 

ett eller annat sätt. Det behöver inte vara butiker, men att det på något sätt 

ska finnas ögon i och med verksamheten. Det har ju också med tryggheten att 

göra.” (Informant B 2019) 

Informanten förklarar att verksamheter i bottenplan är en bra metod för att främja 

trygghet på gator och allmän plats, men att det även är viktigt att boende i bostadshus 

med kvartersstruktur har uppsikt inåt sin bostadsgård, exempelvis genom att planera för 

balkonger vända mot innergården. Hon menar att det kan främja tryggheten på 

grannskapsnivån (ibid.). I översiktsplanen ges direktiv om att funktionsblanda kontors-, 

parkerings- och bostadsbyggnader genom att möjliggöra handelsverksamheter och 

service i bottenplan i strategiska lägen. Planeringen skall möjliggöra detta även i lägen 

där platsen inledningsvis har bristande marknadsunderlag. Med strategiska lägen avser 

kommunen ”[…] lägen som stärker befintlig handel, där det finns kommersiella 

förutsättningar, och där handelsetableringen bidrar till ökat folkliv och trygghet.” (Öp 

2018, s 32). 

En ytterligare prioritering är att staden ska vara en kulturell och demokratisk arena. 

Kommunen menar att det offentliga rummets utformning bland annat kan främja 

trygghet (ibid.:15). Kommunen anser att trygghets- och jämställdhetsskapande strategier 

sammanfaller i hög utsträckning med strategin att bygga tät blandstad. Kvinnor känner 

sig mer otrygga i det offentliga rummet, och kommunen prioriterar planering som 

främjar en jämlik rätt till personlig säkerhet och rörelsefrihet i Malmö (ibid.:16).  

Trafiksystemet ska utformas för att främja trygghet för gående, med särskild hänsyn till 

funktionshindrade, äldre och barn (ibid.:16). Osäkerhet och otrygghet har resulterat i att 

allt färre barn går eller cyklar till skolan (ibid.:45). Trygga vägar för barn och ungdomar 

är en utpekad strategi, främst till för- och grundskolor (ibid.:28). Fotgängare skall ha 

säkert utformade korsningspunkter med annan trafik för att uppnå samtidig närvaro som 

främjar trygghet (ibid.:40). Gång- och cykeltrafik skall ha trygga korsningspunkter på 

gatunivån, inte tunnlar eller broar då dessa kan upplevas som otrygga (ibid.:38). 

Huvudstråk för cyklister ska lokaliseras längs med huvudgator för att skapa aktiva och 

livfulla stråk, vilket enligt kommunen är viktigt för trygghet och jämställdhet (ibid.:41). 

Stadens knutpunkter för kollektivtrafik ska kopplas till gång- och cykelstråk och 
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utformas med fokus på trygghet och tillgänglighet. Alla hållplatser och stationer i 

Malmös kollektivtrafik skall bli tryggare (ibid.:44, 48).  

Informant A, som arbetar på socialförvaltningens strategiska avdelning, förklarar att 

socialtjänsten enligt lag ska medverka i samhällsplaneringen. Detta regleras i 

socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 1 § (SFS 2001:453) hör följande till 

socialnämndens uppgifter: 

”medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.” 

samt enligt 3 kap. 2 §  

”Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens 

sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya 

och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att 

offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt 

tillgängliga för alla.” 

”Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder 

vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och 

unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. 

Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, 

bostad och utbildning.” 

Informanten är positiv till socialförvaltningens deltagande i planeringen, exempelvis i 

sociala konsekvensbedömningar och som deltagare för att bevaka social hållbarhet i 

vissa planeringsprojekt. I frågan om planering för trygghet anser hon att socialtjänsten 

spelar en viktig roll som resurs för fysiska planerare. Hon påpekar att arkitekter och 

planerare kan mycket om trygga utformningar, men att de ej har utgångspunkt i 

människan, utan snarare i planeringen i sig.  

”Arkitekter och planerare kan mycket om det [trygghet], men utgångspunkten 

är inte människan utan utgångspunkten är planeringen. Rent psykologiskt, 

hur reagerar människor på sin fysiska miljö, vad är skillnad på oro och 

rädsla. Med tillgänglighet och överblick, att lyfta sådana faktorer och 

försöker att ge stöd i att väga in detta är viktigt.” (Informant A 2019) 
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4.1.2 Tema tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett återkommande tema i Malmö stads översiktsplan. Den del av 

stadsbyggnadsvisionen som berör tillgänglighet lyder: ”Ett välutvecklat samutnyttjande 

gör att platser som tidigare låg öde stora delar av dygnet istället är tillgängliga och 

sjuder av liv under de flesta av dygnets timmar.” (Öp 2018, s.7). Genom att utveckla 

staden för att bli mer funktionsblandad ska kommunen skapa mer levande platser som 

förväntas bli tillgängliga för fler Malmöbor.  

En av de prioriterade inriktningarna i översiktsplanen är att bygga en nära, tät, grön och 

funktionsblandad stad. Kommunen menar att förtätningen ej ska leda till att staden blir 

mindre grön, utan snarare motsatsen. En förtätning med grönska förespråkas, och 

kommunen vill bygga lättillgängliga parker integrerade med bostäder som vänder sin 

framsida mot parken. Kommunen vill möta ökad befolkningstäthet med en förbättrad 

tillgänglighet till existerande parker samt strategiskt lokaliserade nya parker med fokus 

på närhet och tillgänglighet. En utmaning förknippad med detta är att staden är kompakt 

och har en låg andel grönyta med små resurser av tillgänglig mark. Kommunen menar 

att det är en utmaning att genom nytänkande plantering, anläggning och underhåll skapa 

mer grönska i staden (ibid.:15, 35). I översiktsplanen betonas vikten av barnperspektivet 

gällande tillgång till goda närmiljöer. ”Barn behöver trygga och tillgängliga närmiljöer 

som är användbara, grönskande och upplevelserika. Utformning av bostadsgårdar är 

särskilt viktig eftersom de är en betydande del i vardagsmiljön för barnfamiljer.” 

(ibid.:45).  

Malmö stad prioriterar även utvecklingen av Staden som kulturell och demokratisk 

arena, vilket främst är kopplat till det offentliga rummet.  

”Planeringen ska med ett helhetsperspektiv på staden verka för det offentliga 

rummet som demokratisk arena – genom utformning och placering av torg, 

parker, gator och andra funktioner och genom att alltid beakta aspekter som 

jämställdhet, trygghet, tillgänglighet, folkhälsa och rättvisa.” (ibid.:15) 

Kommunen strävar även för att hela staden skall vara lättillgänglig oavsett 

funktionsnedsättning, kön, ålder eller etnicitet. Hela stadens och dess målpunkter ska 

vara möjlig att nå genom gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt bil vid behov. I 

planering av nya mötesplatser ska genus- och mångfaldsperspektiv beaktas (ibid.:16). 

Kommunen anser även att det är viktigt att tillgängligheten till samhällsservice är god, 
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särskilt för äldre och funktionsnedsatta. För att öka tillgängligheten ska seniorbostäder 

vara välintegrerade i övriga bostadsbeståndet (ibid.:29). 

I Malmö ska miljön planeras för att främja möten och interaktion mellan människor, för 

att öka socialt och demokratiskt deltagande. Genom att blanda privat, halvprivat och 

offentlig mark vill kommunen skapa mötespunkter. Det leder, enligt kommunen, till att 

en mångfald av grupper ges välkomnande och tillgänglighet till mötesplatser (ibid.:46). 

Vidare betonar kommunen vikten av god tillgänglighet till allmän mark. 

”Tillgänglighet till mötesplatser utanför de privata zonerna är 

grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Offentliga platser, torg, parker 

och gator tillhör alla och möjliggör möten och nätverkande med andra. 

Närhet till andra människor främjar förståelse och integration. Staden 

behöver väl fungerande mötesplatser på olika nivåer – bostadsnära på 

kvartersnivå, lokala på områdesnivå, likväl som i centrala lägen som riktar 

sig till alla. En bra mötesplats är tillgänglig, välkomnande, helst gratis och 

utformad så att olika grupper av människor kan mötas” (ibid.:47). 

Malmö stad menar att offentligt tillgängliga platser är viktiga för att överbrygga stadens 

fysiska och sociala barriärer genom att agera som kontaktytor för olika grupper av 

människor. Tillgängligt och promenadvänligt utformade bostadsområden är en strategi 

som ämnar förbättra hälsa och bidra till socialisering, acceptans och tillit i grannskapet. 

Kommunen belyser att funktionsnedsattas tillgänglighet till det offentliga rummet 

ständigt behöver förbättras (ibid.:44, 48).  

Under intervjun med programarkitekten som ansvarar för SKB framkom att det i 

praktiken blir en ekonomisk fråga om fördelningen mellan allmän plats och 

kvartersmark. Allmän plats skall kommunen ansvara för samt bekosta anläggning och 

underhåll, och att planera för kvartersmark kan vara ett ekonomiskt incitament för 

kommunen.  

”Det är väldigt mycket lättare för oss att planera kvartersmark. Då slipper vi 

kostnaden för det, men samtidigt har vi då ingen som helst kontroll över vad 

ägaren gör inom sin kvartersmark. Där får de göra precis vad de vill, eller 

inte bygga hus och sådant. Man kan dock sätta upp ett staket, man kan låsa, 

man kan stänga av, man kan förhindra genomfart eller genomgång. Så det är 

en avvägning från gång till gång.” (Informant B 2019) 
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I Malmö arbetar man, enligt den SKB-ansvarige, mycket för att den fysiska planeringen 

ska bidra till att medborgarna känner sig delaktiga i samhället. På övergripande skala 

arbetar kommunen med åtgärder som ökar tillgänglighet och fysisk integration mellan 

olika stadsdelar och områden, vilket ska motverka att områden upplevs som isolerade. 

Tillgängligheten förbättras genom att utveckla fysiska nätverk och kopplingar mellan 

olika områden. Detta är enligt informanten särskilt prioriterat i områden med enhetlig 

socioekonomisk sammansättning. Kommunen jobbar även med lokala småskaliga 

åtgärder med fysisk planering inom områden. Detta arbete kretsar mer kring att skapa 

gemensamma kontaktpunkter för de boende utanför sina bostäder. Det handlar i detta 

fallet om att öka tolerans, acceptans och samhörighet mellan grannar. Målet är att det 

ska finnas en ”vi-känsla” bland närmsta grannar, och även att det i förlängningen ska 

ske på områdesnivå (Informant B 2019).  

Översiktsplanen beskriver kommunen olika strategier kopplat till transportsystemets 

bidrag till en mer tillgänglig stad. Satsningar på infrastruktur ska öka tillgängligheten 

och förenkla vardagen för människor inom Malmö, men även på regional nivå (Öp 

2018:12, 23). Transportsystemet ska prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, för att 

öka tillgänglighet i staden för grupper som ej har tillgång till bil, och därmed ökad 

jämlikhet och jämställdhet. Kommunen fastslår vidare att trafiksäkerhetsåtgärder ej får 

kompromissa tillgängligheten för gående. Staden ska utformas så att alla fotgängare, 

oberoende av kön, ålder och fysisk förmåga, ska ha god tillgänglighet i hela Malmö 

(ibid.:38-40). Kollektivtrafiken ska utvecklas för att bistå de som ej har tillgång till bil 

med tillgänglighet till en större del av staden, (ibid.:44). 

 

4.2 Med vilka fysiska åtgärder vill kommunen främja social hållbarhet i 

Sege Park? 

I planprogrammet beskrivs planförslagets relation till social hållbarhet. Enligt 

kommunen beror social hållbarhet mycket på mjuka, icke-fysiska värden. De menar 

dock att det finns samband mellan icke-fysiska och fysiska värden inom social 

hållbarhet. Kommunen har tagit del av forskning som kommit fram till att social 

hållbarhet kräver att det finns tillit och medkänsla mellan människor i staden. Detta vill 

kommunen främja bland annat genom att den fysiska miljön skall utformas med 

spontana och planerade mötesplatser som ökar socialt deltagande och interaktion mellan 
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människor i Sege Park. Därför har flera mötesplatser bland bebyggelsen och i parken 

planerats, bland annat en urban mötesplats på torget med aktiviteter och handel (se figur 

5 nedan). I parken planeras för social interaktion vid fest-, lek- samt odlingsplats. För att 

främja socialt deltagande mellan grannar planeras det för odlingsmöjligheter inne på 

bostadsgårdar (Pp 6047:20).  

 

Figur 5 – Illustrationskarta för Sege Park från Dp 5455. Källa: Malmö stad 2017. 

Informant A, som bevakade social hållbarhet i planeringen av Sege Park, berättar att 

medborgardialoger hölls i startskedet av arbetet med planprogrammet. Dialogdeltagarna 

yttrade önskemål bland annat om att ha tillgång till toaletter i parken, att bevara 

grönskan, att det ska finnas lekplatser och möjlighet till aktivitet för alla åldrar. Många 

av deltagarna efterfrågade även förbättringar av kommunikationer, trygghet och 

belysning. Informanten betonar att mycket av synpuntkterna från medborgardialogerna 

stämde väl överens med kommunens ursprungliga planer för området, och att 

synpunkterna beaktats i planeringen.  
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Malmö stad har ambitionen att Sege Park ska bli ett föreångsområde för hållbart 

stadsbyggande. Enligt informant A är det planeringen för odling och delningsekonomi 

som starkast kan bidra till att Sege Park lever upp till ambitionen. Delningsekonomin 

utvecklas inom konceptet Sharing Cities som består av Sege Park och tre andra s.k. 

”testbäddar” i Göteborg, Stockholm och Umeå. Informanten berättar att det har väckt 

intresse bland byggherrar, och hon menar att delning av saker blir en källa till social 

interaktion och umgänge. Delningsekonomin ska främjas genom att möjliggöra 

anläggning av gemensamma festlokaler, cykelverkstad, tillagningskök och övriga 

gemensamhetslokaler (Informant A 2019).  

Även informant C pekar ut konceptet Sharing Cities som ett nytt bidrag till social 

hållbarhet. Hon menar att kommunens tidigare försök med delningsekonomi ej har 

blivit så lyckat, men att det finns bra förutsättningar i Sege Park för människor att lätt 

kunna mötas i samband med delningen och gynna sociala nätverk (Informant C 2019). 

 

4.2.1 Tema trygghet 

Ett av målen för hållbarhet i Sege Park är att ”det ska vara en plats där alla kan känna 

sig trygga och välkomna.” (Pp 6047:11). I utformningen av utemiljön har kommunen 

ämnat planera tydliga offentliga rum av varierande storlek, skala och karaktär. 

Tydligheten anses vara avgörande för att uppnå trygghet, orienterbarhet, användbarhet 

och trivsel i offentliga rum (ibid.:24).  

Under intervjun med den sociala hållbarhetsstrategen på socialförvaltningen framkom 

att en etnologisk undersökning genomförts som underlag till planeringen. En etnolog 

höll 17 djupintervjuer med fokus på människornas upplevelse av staden. Resultatet 

visade att trygghetsaspekten upplevdes som väldigt viktig för de 17 informanterna. En 

del känner sig trygga, samtidigt som en del upplever otrygghet när de färdas genom 

Sege Park, på grund av brist på mänsklig närvaro och folk i rörelse. I planeringen av 

Sege Parks utveckling menar informanten att det varit viktigt att utforma området för att 

människor ska lockas att gå in, och för att området ska få ett naturligt flöde av 

människor utöver de lokalt bosatta (Informant A 2019). 

Handläggaren för detaljplanen förklarade under intervjun att skolområden ofta är en 

källa till otrygghet kvällstid, och en anledning till det är att det oftast saknas mänsklig 

samtida närvaro och uppsikt. Därför utformades skolområdet i Sege Park för att 
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motverka att skolgården blir en isolerad yta där människor ej passerar. I detaljplanen 

tillades även ett bostadshus i anknytning till skolområdet, vilket bidrar till en starkare 

mänsklig närvaro och uppsikt. Dessa åtgärder förväntas skapa en bättre trygghetskänsla 

kring skolområdet (Informant C 2019). 

I planprogrammet beskriver kommunen att den planerade förtätningen inte ska ske på 

bekostnad av det stora sammanhängande grönområdet. Dels på grund av värdet av en 

sammanhängande kulturmiljö, men även för att parken ger möjlighet till aktiviteter och 

målpunkter, vilket bidrar till ökad trygghet genom samtidig närvaro av människor enligt 

kommunen (Dp 5455:37-38).  

Detaljplanens gestaltningsidé syftar att minska känslan av sjukhusområde, samtidigt 

som befintliga byggnader i hög utsträckning ska bevaras. Befintlig bebyggelse ska 

förtätas med ny funktionsblandad bebyggelse. ”Sege Park ska erbjuda en blandad 

stadsbebyggelse där möten mellan människor lätt uppstår. För att skapa rörelse i 

området en stor del av dygnet föreslås en blandning av service, bostäder och 

verksamheter.” (ibid.:18). Bebyggelsens entréer och balkonger skall även placeras ut 

mot gatan, och entréer skall vara genomgående in till bostadsgårdar (Pp 6047:36). Den 

SKB-ansvarige är å andra sidan kritisk till att placera balkonger ut mot en trafikerad 

gata. Hon menar att balkonger ut mot gatan ej blir rofyllda och trevliga miljöer, och 

förespråkar därför balkonger inåt bostadsgården som, enligt henne, blir mer välanvända 

och kan bidra genom social uppsikt över innergården. Hon menar att fönster ut mot 

gatan är lika gynnsamma som balkonger som är mindre använda (Informant B 2019). 

För merparten av bostadshusen i södra halvan av området möjliggörs 

centrumverksamheter i bottenplan. Samtliga av de ovan nämnda åtgärder syftar till att 

öka mänsklig samtidig närvaro, och därmed trygghet (Pp 6047:36). 

Detaljplanen syftar att skapa en attraktiv stadsdelspark för alla invånare i Kirseberg, 

samt att det ska vara en bostadsmiljö som upplevs som trygg och trevlig för de boende i 

Sege Park. I detaljplanen betonas flertalet gånger att det är viktigt att markera skillnaden 

mellan privat mark på bostadsgårdar och allmän mark på gata och parkmark. 

Utformningen av offentlig utemiljö ska vara bekväm och välkomnande för besökare, 

men den ska även ha trygga och rofyllda privata rum för de bosatta i Sege Park. För att 

uppnå detta är kvartersbebyggelsen delvis sluten, vilket ger en markerad gräns mellan 

privat och offentligt. Kommunen menar att detta ger en naturlig gräns som ej upplevs 
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vara hård för besökare (Dp 5455:38). ”Avsikten är att bostadsgårdarna ska upplevas 

privata och vid större öppningar bör bostadsgårdarna gränsas av med häckar, buskage 

och/ eller lägre staket. Även komplementbyggnader som placeras i tomtgräns kan 

markera gränsen mellan privat gård och allmän plats.” (ibid.:32). I intervjun med 

handläggaren för Sege Parks detaljplan betonade hon vikten av en områdesstruktur där 

gränser mellan privat och offentlig mark är tydlig.  

”Det är viktigt att få till en tydlighet mellan privat och offentligt. Om det är 

väldigt utsuddande gränser riskerar man att bostadsgårdarna inte blir så 

välanvända. Om det är väldigt öppet mellan gatan och gården, eller om 

gården placeras ut mot gatan har det visat sig att de boende inte använder 

sin gård. Då går man miste om kontakten mellan grannar, och då är det bättre 

att ha den här mer klassiska kvartersstrukturen med tydliga gränser tror vi.” 

(Informant C 2019) 

Handläggaren förklarar att bostadsgårdarna syftar att vara en trygg privat plats för de 

boende, och att möten med besökande människor i första hand ska ske på de allmänna 

gator, torg och grönområden. I princip alla gator är allmän plats, tillsammans med de 

större grönområden och torget i området. Privat mark är husen och bostadsgårdar inom 

kvarteren, samt en smal zon runt husen, s.k. förgårdsmark. I detaljplanens plankarta (se 

figur 6 nedan) presenteras privat kvartersmark i gul färg. Gröna områden samt grå gator 

och torg är offentlig plats. Inom den privata marken är det byggherren som råder över 

utformning, så länge det är i linje med bestämmelser i den juridiskt bindande plankartan 

(Informant C 2019). I söderläge tillåts bredare förgårdsmark, som ska ge utrymme för 

uteplatser och planteringar. Förgrundsmarken ska enligt detaljplanen vara halvprivata 

ytor som bidrar till områdets gröna karaktär och ett mer befolkat gaturum som stärker 

kontakt mellan bostad och gata. Förgårdsmarken skall även tydliggöra gränsen mellan 

privat och offentlig mark, och bör avgränsas med låga häckar. Häck, plank eller mur 

begränsas till en max höjd av 1,2 m för att inte begränsa den visuella kontakten mellan 

bostad och gata (Dp 5455:30-32).  

Under intervjun med den SKB-ansvarige uttryckte hon viss skepsis mot förgårdsmarker. 

Hon anser att kategorisering av halvprivata och halvoffentliga ytor kan liknas vid 

ordklyveri, och att halvprivat förgårdsmark i praktiken ofta blir för offentlig och ej 

används av de boende. Detta menar informanten leder till att de önskade effekterna av 

social uppsikt ofta uteblir. Hon förespråkar en tydlig uppdelning mellan privat och 
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offentligt, och att de boende har en privat yta på insidan mot gården som upplevs som 

trygg (Informant B 2019). 

Figur 6 – Plankarta över Sege Park från Dp 5455. Källa: Malmö stad 2017. 

Sege Park planeras för att främja stadsodling, vilket enligt kommunen kan påverka 

tryggheten positivt. Detaljplanen innehåller två odlingsområden lokaliserade i varsin 

ända av grönområdet som utgör mittaxeln i området (se figur 5, s.32). Det ena 

odlingsområdet planeras öster om studentbostäderna, som är belägna längs den västra 

kanten av området. Området skall vara nedsänkt, för att kommunen vill markera gränsen 

mot gatan och framhäva att det främst tillhör byggnaderna. Båda odlingsområdena ska 

dock kunna nyttjas av fler än bara de boende, bland annat skolor och odlingslotter som 
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kan hyras av boende i hela staden. Kommunen menar att ”Odling väcker intresse över 

ålders- och kulturella gränser. De sociala effekterna av odling är mycket positiva och 

innebär ett stort tillskott till granngemenskap samt trygghet och trivsel.” (Pp 6047:28). 

 

4.2.2 Tema tillgänglighet 

Sege Park är beläget i den yttersta delen av östra Malmö, ca 4 km från centrum. I 

planprogrammet betonas att området har bra kopplingar till centrala Malmö då det 

ligger ca 2,5 km från Värnhem, en av Malmös knutpunkter för kollektivtrafik. Området 

beskrivs ha bra kopplingar till kollektivtrafik och cykelvägar, men det påpekas att det 

krävs en förbättring (ibid.:24). I detaljplanen konstateras att det idag är bristande 

cykelförbindelser mellan Sege Park och centrum (Dp 5455:43). Kommunen framhäver i 

planprogrammet att den rika grönska som präglar Sege Park ger möjlighet till att skapa 

ett grönt stråk där en gång- och cykelväg som sträcker sig via Sege Park och 

angränsande Beijers park vidare inåt centrala staden skall anläggas (ibid.:38). I 

beskrivningen av detaljplanens konsekvenser skrivs att ”Detaljplanen gör en struktur 

möjlig som uppfyller översiktsplanens mål om en bättre sammanlänkad och tätare 

stad.” (ibid.:53). Under intervjun med den SKB-ansvarige gavs följande beskrivning av 

Sege Parks läge i staden. 

”Du kan ta dig via Beijers park och nedåt genom grönområden nästan hela 

vägen ner till Östervärns station. På så vis är det ju promenadvänligt, men 

sedan kan man samtidigt säga att Sege Park är ändstationen. Det ligger 

längst bort på något sätt, men det är ju absolut trevliga områden att vistas i.” 

(Informant B 2019). 

Vägnätet i Sege Park utformas för att premiera gång- och cykeltrafik, exempelvis 

genom att anlägga nya gång- och cykelvägar genom området som knyter an till 

kollektivtrafik och omgivande gång- och cykelvägnät. Särskild hänsyn har även tagits 

till att minimera biltrafik i närhet av de två skolområdena. Kommunen bedömer att 

området kommer bli i stort sett bilfritt då merparten av de vägar som görs tillgängliga 

för biltrafikanter planeras som gångfartsgator utan parkeringsmöjlighet, och ett 

parkeringshus har planerats ut mot gatan som angränsar områdets södra sida. Med dessa 

åtgärder ämnar kommunen främja tillgängligheten till området för gående och cyklande 

(Dp 5455:40-41). I detaljplanen betonas även att man arbetat aktivt för att möjliggöra en 
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bilfri vardag för människor i området, och att det blir möjligt genom att planera för 

funktionsblandad stadsbebyggelse med god tillgänglighet till service och 

kommunikationer (ibid.:44). Angående de sociala konsekvenserna skrivs i detaljplanen 

att  

”Ett frågetecken är om området ger tillräckligt underlag för en 

livsmedelsbutik. […] Planen ger förutsättningar för att service ska finnas 

nära hemmen, men hur den faktiska tillgängligheten blir i slutändan är svårt 

att styra i detaljplanen utan beror i hög grad på den mer detaljerade 

utformningen av stadsrum och byggnader.” (ibid.:61-62). 

Detaljplanehandläggaren påpekade under intervjun att Sege Park har mycket goda 

förutsättningar för hög tillgänglighet till allmänna ytor. Detaljplanen möjliggör mycket 

plats för möten och aktiviteter, något som hon menar har stor betydelse för social 

hållbarhet (Informant C 2019). För att uppnå målen att utveckla en attraktiv 

stadsdelspark kombinerat med en trygg och trevlig boendemiljö har kommunen planerat 

områdets utformning för att tydligt visa vad som är offentlig och privat mark. 

Kommunen vill skapa en utformning som bidrar dels till att besökare har god 

tillgänglighet till allmänna platser och känner sig välkomna, dels till att boende har 

tillgänglighet till trygga och rogivande privata bostadgårdar. (Dp 5455:38).  

Även under intervjuerna med detaljplanehandläggaren och den SKB-ansvarige 

betonades betydelsen av att gränser mellan privat och allmän plats ej är otydliga. 

Otydliga gränser har enligt detaljplanehandläggaren visats resultera i att bostadsgården 

ej används av de boende. För att inte gå miste om social interaktion mellan grannar 

förordar kommunen en mer klassisk kvartersstruktur där gränserna är tydliga (Informant 

C 2019). Den SKB-ansvarige menar att ett tydligt avgränsat privat område för varje 

liten bostadsenhet kan bidra till en gemensam grannskapsidentitet och sammanhållning. 

Hon betonar att det ej handlar om att det ska vara låst, men att exempelvis ett lågt staket 

som ej är låsbart räcker för att signalera att området innanför tillhör de boende. Genom 

att utforma kvartersstrukturen i Sege Park för att ej vara genomsläpplig menar hon att 

grannarna då ”kan känna att det finns ett ’vi’. Och sen för att utvidga att det ska kunna 

finnas en känsla av ’vi’ i hela området.” (Informant B 2019). 
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4.3 Planerade socialt hållbarhetsskapande åtgärders teoretiska stöd 

 

4.3.1 Tema trygghet 

Sege Park har, relativt till övriga staden, en stor andel parkmark. Det är på många sätt 

positivt, men parker kan upplevas som otrygga, särskilt kvällstid. Gång- och cykelvägar 

i östra delen av planområdet är relativt distanserade från bebyggelsen i området, och 

omges av en trädridå och buskage. Hillier betonar att tryggheten är beroende av långa 

siktlinjer och god överblickbarhet, för att främja visuell kontakt och samtidig närvaro 

och medvetenhet mellan människor vid förflyttningar (Hillier 1996:140-170). I denna 

del av Sege Park finns risk att den täta växtligheten leder till att siktlinjer och visuell 

kontakt begränsas. Avståndet från bebyggelsen kan även innebära att den mänskliga 

närvaron är låg, främst kvällstid. Den samtidiga närvaron och medvetenheten riskerar 

alltså att bli låg. Planhandläggaren förklarade att man varit medveten om dessa risker 

vid planeringen, men att bedömningen gjorts att alla delar av planområdet inte går att 

utformas för fullständig trygghet vid alla tider på dygnet. I detta fallet valdes att ej glesa 

ut växtligheten och placera bebyggelse i östra delen, för att naturvärdet i att bevara 

växtligheten och lämna parkmarken fri från bebyggelse värderades högre. Hon förklarar 

att man, för att kompensera denna avvägning, i planläggningen har säkerställt att det 

finns alternativa vägar närmre områdets mitt som har mer liv och rörelse och är trygga 

(Informant C 2019). Baserat på Hilliers syn på trygghet bedöms detta påverka 

tryggheten negativt i Sege Park. Det är troligt att det leder till högre risk för brott i 

samband med gång- och cykeltrafikanters förflyttningar i östra delen av planområdet. 

Att ge alternativa vägar kan vara ett sätt att möjliggöra tryggare förflyttningar, men det 

kan också leda till en förflyttning av flödet av människor bort från den östra delen av 

planområdet. Det skulle resultera i att den östra delen av Sege Park blir än mer 

obefolkad och otrygg (Hillier 1996:140-170).  

Strukturen på gatunätet har utformats finmaskigt för att människor ska ha god 

orienterbarhet och lätt kunna röra sig i området och känna sig trygga. Baserat på 

resultatet från den trygghetsanalys som gjordes för Sege Park har man planerat för att 

främja naturliga möten, befolka, blanda och öka rörelserna i området. En viktig del i det 

är att gatunätet har en finmaskig struktur (Informant C 2019). Å andra sidan menar 

programarkitekten som ansvarar för SKB att det kan vara negativt om strukturen på 

gång- och cykelvägar blir för genomsläpplig. Det är enligt henne viktigt att rörligheten 
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ska koncentreras till givna stråk som blir välbefolkade (Informant B 2019). Det 

förefaller alltså vara viktigt att hitta en balanserad nivå av finmaskighet i vägstrukturen. 

För att knyta an till Hilliers teori kan sägas att det är positivt för tryggheten att 

koncentrera rörelser till givna stråk för att öka den mänskliga samtidiga närvaron och 

medvetenheten (Hillier 1996:140-170). Det skall tilläggas att åtgärderna för en 

finmaskig vägstruktur i Sege Park främst handlar om att öppna upp bebyggelsen i 

nordsydlig riktning för att förbättra orienterbarheten och skapa längre siktlinjer genom 

området. Detta kan ses som trygghetshöjande åtgärder utifrån Hilliers forskning (Hillier 

1996:140-170). 

Merparten av de trygghetshöjande åtgärderna i Sege Park rör funktionsblandning av 

bebyggelse med bostäder, handel och verksamheter. Om ambitionerna för 

funktionsblandning förverkligas kan det innebära att Sege Park blir ett levande och 

välbefolkat område där den samtidiga närvaron och medvetenheten är hög, och därmed 

bidrar till stor trygghet. Detta bygger dock på att det finns ett tillräckligt underlag för att 

upprätthållandet av handel ska bli ekonomiskt möjligt. Både detaljplanens handläggare 

och personen ansvarig för SKB uttrycker vissa tvivel till att det finns underlag som 

stödjer långsiktiga affärsverksamheter i området. Ansvarige för SKB menar att Malmö 

stad ibland förespråkar butiker i bottenplan i orimliga lägen som helt saknar underlag 

och köpkraft för verksamheterna. Hon betonade i SKB för Sege Park att torget, som är 

planerat att ligga indraget i området, skulle få mycket bättre förutsättningar för 

affärsverksamhet om det lokaliserats i det sydvästra hörnet i vid korsningen mellan 

Östra Fäladsgatan och Simrisbanvägen (se figur 5, s.32). Hon befarar att torgets 

indragna lokalisering gör att verksamheter går miste om kunder från omgivande 

områden, och därför kommer få svårt att klara sig (Informant B 2019). 

Planhandläggaren hänvisar till en handelsutredning för området som konstaterat att 

förutsättningarna för handel är svaga. Utredningen bekräftar att en lokalisering närmre 

de förbigående vägarna, i koppling till kollektivtrafiknätet, hade varit mer lämplig. 

Planhandläggaren menar att anledningen till att torget ej lokaliserats där främst berodde 

på att strukturen på den befintliga bebyggelsen gjorde en lokalisering i kanten av 

området mer komplicerad och kostsam att genomföra (Informant C 2019). Den SKB-

ansvarige tjänstepersonen förklarar att Malmö är en köpsvag stad, vilket kräver att 

affärslokaler koncentreras kring ett fåtal stråk i staden där det finns tillräckligt underlag 

för verksamheter och ett levande stadsliv kopplat till handel. Hon menar att Sege Park 
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inte har någon koppling till något sådant stråk, och att det därför är lämpligt att inrikta 

sig mot andra typer av användning för lokalerna i bottenplan.  

”Allt behöver inte vara butiker. Kan man lyckas få butiker kring det lilla 

torget så är det bra, men man ska absolut inte förvänta sig något mer. Nu 

finns det ju många hållbarhetstankar i Sege Park. Den gemensamma 

cykelverkstaden, eller sådana bitar kan istället finnas i bottenplan, som är till 

för alla. Eller att man har lokaler som man kan hyra för fest.” 

Arbetet med delningsekonomi i Sharing Cities-konceptet kan enligt henne vara ett bra 

alternativ för verksamhetslokalerna i bottenplan. Det kan ge förutsättningar för ett 

levande gatuliv i området som inte är beroende av konsumtion och köpkraft (Informant 

B 2019). Värt att nämnas är att det inom ramen för planprocessen ej går att styra vilka 

verksamheter som ska finnas i lokalerna. Det är upp till byggherrarna i egenskap av 

ägare att bestämma. Kommunen kan endast möjliggöra markanvändning för verksamhet 

i detaljplanen och föra en dialog med byggherrar för att framföra önskemål om 

verksamheter (Informant C 2019). Då en stor del av trygghetsåtgärderna i Sege Park 

syftar att skapa ett levande stadsliv kräver verksamheter som lockar människor att 

befolka gator och torg är det ej gynnsamt att förutsättningarna för handel är bristande. 

Det är svårt att förutspå i hur stor utsträckning alternativa verksamheter baserade på 

delningsekonomi kommer att verka i området. Med utgångspunkt i Hilliers forskning 

går dock att konstatera att i ett scenario där viss affärsverksamhet fungerar och 

verksamheter med delningsfunktioner verkar i området finns potential för att gator och 

torg befolkas av människor som bidrar till tryggheten via samtidig närvaro och 

medvetenhet. I ett scenario där verksamheter, och därmed också kommunens önskade 

funktionsblandning, uteblir kan det å andra sidan resultera i lägre nivåer av trygghet då 

den mänskliga närvaron riskerar att utebli (Hillier 1996:140-170). 

 

4.3.2 Tema tillgänglighet 

Avseende tillgänglighet har planeringen av Sege Park till mångt och mycket kretsat 

kring två aspekter som illustreras i det stora fokuset på uppdelningen mellan privat och 

offentlig plats. Å ena sidan förespråkar kommunen en tydlig avgränsning av privata rum 

där tillgängligheten för allmänheten ska naturligt begränsas för att de boende ska känna 

att de har en privat plats där umgänge grannar emellan kan uppstå och bidra till en sorts 
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intern trygghet för de boende i varje kvarter. Å andra sidan skall de offentliga rummen 

utformas för att besökare skall ha god tillgänglighet och känna sig välkomna. 

Människor från omgivande områden är, från kommunens perspektiv, önskvärda då de 

befolkar Sege Parks allmänna gator, torg och parker och bidrar till möten och 

integration mellan människor från olika områden av Malmö (Dp 5455:62). Legeby och 

Marcus har i sin forskning kommit fram till att god tillgång till allmän plats är 

avgörande för skapandet av ett rikt lokalt offentligt liv. I områden med homogen lokal 

befolkning är det särskilt viktigt med tillgången till allmän plats, och att den utformas 

för att främja ett flöde av besökare från andra delar av staden (Legeby och Marcus 

2011:159-164). Programarkitekten som ansvarade för SKB menar att områden med 

nyproducerade bostäder generellt alltid har högre bostadspriser än befintliga bostäder. 

Det gör att de inflyttade i ett område med nyproduktion redan från början tillhör en 

socioekonomiskt stark grupp (Informant B 2019). Detta tyder på att Sege Park kan 

förväntas bosättas av en relativt homogen grupp människor, och som tidigare förklarat 

fastslår Legeby och Marcus att betydelsen av tillgängligheten till allmän plats blir 

särskilt stor (Legeby och Marcus 2011:164). Detaljplanehandläggaren är positiv till att 

Sege Park är planerat med stort utrymme för allmän plats. Utformningen av området 

visar enligt henne att man verkligen beaktat betydelsen av tillgängligheten till ytor för 

möten mellan olika grupper av människor (Informant C 2019).  

Då områden med nyproducerade bostäder, enligt den SKB-ansvarige, generellt tenderar 

att bosättas av en homogen befolkning är det av intresse att studera de byggherrar som 

givits markreservation för byggrätt i området (Informant B 2019). En av områdets 13 

byggherrar är en byggemenskap för kollektivboende. Detta är något som 

uppmärksammas i intervjun med detaljplanehandläggaren.  

”I detta fallet har vi ju fått med en byggemenskap, och det tror jag betyder 

mycket för ett område. Det är några som känner extra mycket för att göra 

saker tillsammans och att bry sig om området i stort. Jag tror att man kan få 

mer engagerade människor på så vis.”  

Hon förklarar att en bidragande aspekt till social hållbarhet är att lyckas skapa en 

blandning i utbudet av bostäder i ett område. Enligt informanten kan man genom att låta 

byggherrar av varierande storlek och karaktär bygga i Sege Park kan verka för att 

variera bostadsbeståndet, och på så vis främja social hållbarhet (Informant C 2019). Den 

byggherre som tilldelats störst byggrätt sett till antal bostäder är Malmös kommunala 
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byggföretag MKB Fastighets AB, med ca 20 % av de ca 700 bostäderna (Malmö stad 

2019b). Den SKB-ansvarige menar att det är skillnad mellan privata byggherrar som 

bygger och säljer bostäderna och kommunala byggherrar som bygger och förvaltar 

bostäderna. Hon anser att kommunala byggföretag har ett mer långsiktigt perspektiv på 

bostadsbyggandet, och att de är mer måna om att tillämpa åtgärder för social hållbarhet 

såsom gemensamhetsytor, bilpooler och andra delningsorienterade åtgärder (Informant 

B 2019). Dessa åtgärder kan kopplas till Legebys och Marcus tankar gällande tillgång 

till ytor som främjar samspel mellan olika människor. Att en byggemenskap tilldelats 

byggrätt och att MKB tilldelats den största byggrätten kan bidra till ökat samspel mellan 

människor i Sege Park vilket enligt Legeby och Marcus har stor positiv effekt på den 

sociala integrationen (Legeby och Marcus 2011:160).  

Ett tongivande inslag i den planerade utformningen av Sege Park är att de boende skall 

ha tillgänglighet till trygga och på olika sätt tydligt markerade privata rum. 

Bostadsgårdarna i kvartersstrukturen utformas delvis slutna, och större öppningar i 

bostadsgårdarna skall ha lägre häckar, buskage, staket eller komplementbyggnader för 

att tydligt avgränsa det privata rummet. Denna åtgärd syftar ge rofyllda och trygga 

miljöer, och främja tillgång till mötesplatser för de boende inom kvartersenheterna (Dp 

5455:32,38). Legeby och Marcus förespråkar, som tidigare nämnt, tillgänglighet till ytor 

för samspel mellan människor. Det går att argumentera för att utformningen av de 

privata rummen kan öka tillgången till ytor för samspel mellan grannar, vilket skulle 

kunna öka den sociala integrationen på en intern kvartersnivå. I ett annat avseende kan 

det dock tolkas vara kontraproduktivt. Legeby och Marcus förespråkar i sin forskning 

att tillgängligheten till mötesplatser för social integration bör fokuseras till allmänna 

platser för att uppnå maximal nytta sett till social hållbarhet. Detta beror på att deras 

forskning visar att icke lokalt bosatta individer är betydelsefulla i strävan efter ett rikt 

socialt liv i ett lokalområde. Deras forskning visar att det är viktigt att lokala områden 

tillgängliggörs för en blandning av populationer från olika delar av staden (Legeby och 

Marcus 2011:159-164). I detta avseende kan det sägas vara negativt för social hållbarhet 

i Sege Park att planera för att social integration ska främjas i privata rum som ej är 

tillgängliga för allmänheten. Det kan i värsta fall utarma det allmänna rummet och 

förhindra social integration mellan populationer från olika delar av staden. Risken finns 

att det blir en uppdelning mellan den privata rummen inom kvartersbebyggelsen och de 

allmänna rummen på gator, torg- och parkmark, och att den sociala integrationen sker 
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separerat mellan grannar som möts i privata rum, och besökare som möts i allmänna 

rum. I detta ogynnsamma scenario riskerar den sociala integrationen mellan lokalt 

bosatta och icke lokalt bosatta att utebli. Det kan ses som negativt för social hållbarhet 

både på lokal nivå inom Sege Park, men även på större skala i Malmö. Den SKB-

ansvarige berättade även att hon uppfattar den allmänna parken som halv-offentlig i 

praktiken. Hon misstänker att det främst är de boende som kommer att använda parken 

och känna att parken är deras (Informant B 2019). Ett scenario likt det informanten 

beskriver skulle innebära att den sociala integrationen mellan lokala och icke lokala blir 

i stort sett obefintlig. 

I planprogrammet betonas att Sege Park har goda kopplingar till centrala Malmö med 

kollektivtrafik och cykelvägar (Pp 6047:24). Detaljplanehandläggaren menar dock att 

området idag har relativt bristfällig fysisk integrering med omgivande miljö. Hon 

förklarar att området omges av fysiska barriärer av varierande grad. I söder gränsar 

området till en järnväg, viket kan ses som en stark fysisk barriär. De övriga sidorna av 

planområdet omges av en trädridå, som är särskilt tät längs områdets östra och norra 

sida. I planeringen av Sege Park har man försökt att förbättra befintliga kopplingar till 

omgivningen, och planlagt ytterligare kopplingar. Kommunen har bedömt att det finns 

stora naturvärden kopplat till trädridån, vilket har prioriterats högre än att öppna upp 

området i större grad (Informant C 2019). Med utgångspunkt i Legebys och Marcus 

forskning kan detta anses resultera i både positiva och negativa effekter för 

tillgängligheten. Å ena sidan kan det vara negativt då ett mer slutet område med svagare 

fysisk koppling till omgivningen generellt sett kan begränsa tillgängligheten till 

området. Det kan leda till att de planerade mötesplatserna i området blir mindre 

befolkade, vilket begränsar samspelet och den sociala integrationen mellan människor i 

Sege Park och i omgivande staden. I detta avseende kan valet att inte öppna upp 

området mer vara negativt för den sociala hållbarheten (Legeby och Marcus 2011:159-

160). Detta kan även knytas an till trygghet. Hilliers forskning har visat att begränsandet 

av samspel och social integration kan leda till att samtidig närvaro och medvetenhet 

minskar, vilket är negativt ut trygghetssynpunkt (Hillier 1996). I ett annat perspektiv 

kan dock bevarandet av naturvärdena ha vissa positiva effekter. Genom att bevara stora 

naturvärden på Sege Parks offentliga ytor kan dess kvalitet och attraktivitet höjas. I 

detta avseende kan det bidra till att de människor som faktiskt rör sig i området är mer 

benägna att nyttja de planerade allmänna mötesplatserna, vilket leder till att det 
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allmänna rummet i området blir mer befolkat och därmed främjar socialt samspel. 

Risken finns dock att en svagare koppling till omgivningen kan resultera i att det sociala 

samspel som sker involverar icke lokalt bosatta individer i lägre grad. Det sociala 

samspel som utspelar sig kan alltså antas involvera en mer homogen grupp av lokalt 

bosatta. Därmed kan det resultera i negativa effekter för social integration och social 

hållbarhet i sin helhet (Legeby och Marcus 2011:159-160). 

 

  



46 

 

5. Avslutning 

I avslutningen presenteras inledningsvis mer fria reflektioner kring fallstudien i en 

bredare kontext. Fortsättningsvis redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån 

analysen av empirin. Avslutningsvis diskuteras uppslag till vidare forskning. 

 

5.1 Reflektioner 

Planeringsprojekt som ämnar skapa hållbara områden innebär, som presenterat i tidigare 

forskning, ofta målkonflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna. I dessa 

målkonflikter blir social hållbarhet ofta åsidosatt. Även inbördes målkonflikter mellan 

åtgärder som ämnar skapa social hållbarhet förekommer. Analysen av fallet Sege Park 

har bland annat belyst en konflikt gällande trygghet och tillgänglighet kopplat till 

bevarandet av naturvärden. Frågan om planeringen ska tillåta att glesa ur vegetationen 

samt tillåta bebyggelse på parkmarken i östra delen av området har flera svar gällande 

vad som gynnar social hållbarhet. Analysen talar för att tillåtelse av viss bebyggelse och 

att öppna upp trädridån, å ena sidan, kan både bidra till förbättrad tillgänglighet till 

området samt öka flödet av människor och social närvaro. Området kan bli mer 

tillgängligt för människor från olika delar av staden vilket gynnar den sociala 

integrationen. Ur trygghetssynpunkt kan en mer öppen trädridå och tillåtande av viss 

bebyggelse i områdets östra del bidra till ökad trygghet då det kan förväntas leda till ett 

mer befolkat område med ökad samtidig närvaro och medvetenhet. En mer öppen 

trädridå kan även bidra till ökad trygghet genom längre siktlinjer och förbättrad 

överblickbarhet. Å andra sidan kan andra positiva effekter på trygghet uppnås i och med 

beslutet att trädridån ska hålls intakt och bebyggelse ej tillåts. Genom att ej tillåta 

bebyggelse på parkmarken och ej tillåta att öppna upp trädridån kan naturvärdena bidra 

till att höja parkmarkens kvalitet och attraktivitet och göra den mer befolkad. Därmed 

kan tryggheten förknippad med samtidig närvaro och medvetenhet öka.  

En annan konflikt som identifierats i analysen av det empiriska resultatet är det tudelade 

fokuset i planering för trygghet och tillgänglighet för de boende kontra trygghet och 

tillgänglighet för allmänheten. Många åtgärder och beslut i planeringen av området 

avser skapa tillgänglighet och trygghet för de boende i privata bostadsgårdar. Att 

fokusera på privata innergårdar kan delvis bidra till ett socialt hållbart liv på 

kvartersnivå, där bara de boende är inkluderade. Jag tolkar denna uppdelning som 
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riskfylld. Det kan dränera social hållbarhet på större skala, dels på områdesnivå och dels 

på större nivå i staden. Det ska dock nämnas att i ett lyckosamt scenario kan det vara 

möjligt att i området uppnå god trygghet och tillgänglighet i både den privata och 

offentliga sfären. Även för detta scenario bedömer jag dock att risken för att den sociala 

integrationen mellan olika grupper av Malmöbor blir lidande av separering av boende 

och allmänhet är påtaglig.  

En aspekt som jag personligen uppfattat som intressant i den insamlade empirin, men 

som inte kunnat analyseras utifrån vald teoretisk tolkningsram, är den ekonomiska 

aspekten i planläggning av allmän eller privat plats. Enligt två av tre informanter i 

denna undersökning är denna aspekt orsak till intern oenighet bland kommunens 

förvaltningar. Fastighets- och gatukontoret (FGK) har en restriktiv hållning gällande att 

planlägga allmän platsmark i form av gator, torg och parker. Stadsbyggnadskontoret 

(SBK) som är ansvariga för framtagandet av detaljplaner är å andra sidan mer angelägna 

att planlägga allmän platsmark. Motsättningen grundar sig i att FGK bekostar underhåll 

av allmän plats. SBK vill å andra sidan säkerställa att gator, torg och parker inte kan 

stängas av helt från allmänheten, vilket är möjligt för privata markägare att göra om 

marken planläggs som privatägd kvartersmark. Denna motsättning, som grundar sig i att 

förvaltningar har olika intressen och budgetkrav att bevaka, illustrerar komplexiteten i 

kommunens planeringsarbete. I den tidigare presenterade empirin från intervjuerna 

framkom att det är oerhört viktigt att inblandade aktörer samlas tidiga skeden av 

planeringsprojekt för att enas om gemensamma ambitioner, åtgärder och mål. I 

prioriterade föregångsprojekt som Sege Park läggs mer resurser på denna typ av 

samverkan, vilket enligt informanterna har möjliggjort en större potential för ett mer 

socialt hållbart område. I majoriteten av kommunens planprocesser som ej har särskild 

prioritet tycks det ej satsas alls lika mycket resurser på denna typ av samverkan. 

Samtliga informanter framhävde betydelsen av denna övergripande tidiga samverkan, 

och min personliga tolkning att det finns stora möjligheter till att förbättra Malmös 

kommunala planering genom ökat fokus på tidig samverkan mellan berörda 

förvaltningar i planeringen. Min uppfattning är att detta skulle öka potentialen för att 

planera socialt hållbara stadsområden. 

Denna undersökning har utgått från planprocessen, och de möjligheter planprocessen 

som verktyg har att skapa fysiska miljöer som möjliggör social hållbarhet. De åtgärder 

som kan vidtas för att bidra till social hållbarhet inom denna kontext är dock i många 
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fall beroende av god samverkan mellan kommunal planering och privata byggherrar. I 

detaljplanen, som utgör den del av planeringen som är juridiskt bindande, kan bland 

annat bestämmelser göras angående vilka typer av markanvändningar och funktioner 

som tillåts, samt gränser mellan privat och allmän mark. Det är dock till viss del upp till 

byggherrar som markägare att avgöra hur de vill utforma och använda sin privata mark 

och bebyggelse. Analysen har visat att byggherrar exempelvis kan neka allmänheten 

tillträde till kvartersmark, och att de även kan bestämma vilka verksamheter som ska få 

tillträde till verksamhetslokaler, så länge det är i linje med bestämmelser om tillåten 

markanvändning. I det empiriska material från intervjuer och planhandlingar som 

presenterats framgår att en viktig del av arbetet med planeringen handlar om att 

funktionsblanda området med önskade verksamheter kopplade till Sharing Cities-

konceptet med delningsekonomi. Det är helt avgörande att kommunen lyckas föra en 

dialog med berörda byggherrar för att få dem att välja att delta i detta koncept. 

Kommunen har ingen rådighet inom detaljplaneringen att ställa krav på vilka 

verksamheter som skall få verka i området. En annan viktig aspekt för kommunen är att 

området har en blandning av upplåtelseformer och bostäder som av varierande prisnivå 

som kan efterfrågas av människor med olika ekonomiska förutsättningar. Detta är inte 

heller något som kan regleras i detaljplan. Det är upp till byggherrar att välja 

upplåtelseform, styra över produktionskostnader och bostadspriser. Det empiriska 

materialet från intervjuerna visar att en stor del av slutresultatet beror på byggherrarnas 

värdering av socialt hållbarhetsskapande åtgärder och vinstintresse. Kommunen får 

förlita sig på att ge planmässig möjlighet, och därefter arbeta med samverkan och dialog 

med byggherrar för att projektet i slutändan skall leva upp till ambitionen om att vara ett 

föregångsområde för hållbar stadsutveckling. 

Det är även intressant att ta ett steg tillbaka från fysisk utformning och planprocessen, 

för att resonera mer fritt kring de aspekter som påverkar social hållbarhet i ett större 

perspektiv. Det finns många övergripande strukturella utmaningar att hantera i strävan 

mot en socialt hållbar stad. Utifrån det insamlade material som presenterats framgår att 

Malmö stad planerar med helhetsperspektiv på staden där det allmänna rummet är en 

demokratisk arena som bland annat ska främja jämställdhet, folkhälsa och rättvisa. 

Dessa aspekter är kanske mer kopplade till strukturella ekonomiska, sociala och 

demokratiska processer, än till fysisk utformning på detaljnivå. För att knyta an till 

tidigare forskning där ämnet kontextualiseras i ett större sammanhang så handlar social 
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hållbarhet mycket om att en pågående schism mellan privata intressen och allmännyttan, 

som illustreras i Don Michells (2017) tankar om det allmänna rummet. I detta 

sammanhang blir det tydligt att fysisk utformning är beroende av långt mer komplexa 

aspekter än fysisk utformning. Social hållbarhet är en komplex utmaning som 

involverar många olika aspekter på många olika skalor, och denna undersökning är en 

del i detta stora pussel. Fysisk utformning är en bidragande faktor, och att sträva efter 

att ge bästa möjliga fysiska förutsättningar för ett social hållbart liv anser jag vara ett 

steg på vägen mot en hållbar stad.  

 

5.2 Slutsatser 

Frågeställning: Hur arbetar Malmö stad med konkreta åtgärder i den fysiska miljön för 

att uppnå social hållbarhet? 

Malmö stads ambition med planeringen är ett samlat fokus på de tre 

hållbarhetsdimensionerna, då de samverkar och är beroende av varandra. Utifrån 

analysen har dock en viss prioriteringsordning identifierats, där ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet i praktiken ges högre prioritet än social. Social hållbarhet har ej 

någon fastställd definition inom kommunen, utan varierar beroende på sammanhang.  

Sociala konsekvensbedömningar har identifierats som en central del i arbetet med 

socialt hållbar planering. SKB syftar att belysa planeringens konsekvenser gällande 

deltagande och inflytande, jämlikhet, barnrättsperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet 

och goda livsmiljöer. SKB genomförs dock i nuläget enbart för de detaljplaner som 

bedöms vara komplexa. Även medborgardialog har identifierats som viktigt för att 

involvera ett tydligare mänskligt perspektiv som komplement till 

utformningskunskaper. Medborgardialogen behöver dock anpassas bättre till 

mottagaren, för att tillgängliggöra medborgardialogen för en större del av medborgarna. 

Socialförvaltningens lagstadgade deltagande i samhällsplaneringen är en ytterligare 

viktig aspekt som ämnar bidra till djupare förståelse för det mänskliga perspektivet i 

planeringen. Deltagandet sker främst genom SKB och bevakning av sociala frågor i 

prioriterade projekt. Alltså endast i vissa utvalda planprocesser.  

I översiktsplanen har identifierats vissa övergripande riktlinjer och strategier på större 

skala som ämnar bidra till en socialt hållbar planering av Malmö. Den mest centrala 

strategin är att planera funktionsblandad förtätning av bebyggelse lokaliserad inom Inre 
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Ringvägen. Kommunen kopplar förtätningen till flertalet positiva effekter på sociala 

hållbarhet i sin helhet, men även trygghet och tillgänglighet mer specifikt. Enligt 

kommunen sammanfaller denna strategi med trygghets- och jämställdhetsskapande 

strategier. Genom att ”bygga ihop” staden med förtätande bebyggelse vill kommunen 

minska fysiska barriärer och länka samman olika stadsdelar, och därmed göra fler delar 

av staden mer tillgängliga. Ökad tillgänglighet och fysisk integration mellan stadsdelar 

skall, enligt kommunen, bidra till att fler känner sig delaktiga i samhället. Högre 

befolkningstäthet ökar underlaget för service, handel och ett mer levande stadsliv, vilket 

förväntas bidra till en attraktiv och välbefolkad stadsmiljö som blir tryggare genom 

ökad social närvaro under olika tider på dygnet. Genom att variera utbudet av 

verksamheter, bostadstyper, upplåtelseformer, och samhällsservice samt blanda privata, 

halvprivata och allmänna platser ämnar kommunen göra staden tillgänglig för en större 

blandning av sociala grupper. Detta förväntas skapa större kontaktytor som kan främja 

acceptans, tolerans och social integration. Kommunen planerar för en funktionsblandad 

förtätning med grönska. Planeringen ska medföra att tillgången till grönska ökar i 

förtätningsområdet, genom förbättrad tillgänglighet till befintliga parker och anläggning 

av nya parker. I kombination med en högre befolkningstäthet förväntas detta leda till en 

ökad tillgång till välbefolkade och trygga allmänna grönområden. Kommunen 

värdesätter den allmänna platsen som demokratisk arena. Jämlik, jämställd och rättvis 

tillgång till högkvalitativa allmänna ytor förväntas främja socialt och demokratiskt 

deltagande bland stadens invånare. 

En ytterligare övergripande strategi är att trafiksystemet skall utformas för att i första 

hand öka tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket avser göra staden 

mer tillgänglig för en större del av Malmös befolkning. Gång- och cykelvägar skall 

även ha god koppling till huvudstråk där trafikslag blandas för att öka samtidig närvaro, 

och för att överlag främja rörelse och närvaro av cyklande och gående i staden. 

  

Frågeställning: Med vilka åtgärder i planeringsprocessen av Sege Park ämnar 

kommunen skapa ett socialt hållbart spjutspetsområde? 

För fallet Sege Park har kommunen har formulerat mål och ambitioner, och ett mål som 

identifierats som viktigt för social hållbarhet är att alla ska känna sig trygga och 

välkomna i området. För att åstadkomma detta har kommunen försökt planera tydliga 
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offentliga rum av varierande storlek och karaktär, som skall ge god tillgänglighet till 

platser för sociala möten och aktiviteter. Odling är en särskilt prioriterad del, vilket 

förväntas öka samspel mellan olika åldersmässiga och kulturella grupperingar. Dessa 

åtgärder avser främja social närvaro, samspel och social integration. Förtätande 

bebyggelse tillåts ej i det sammanhängande grönområdet för att främja natur- och 

kulturvärden samt för att skapa tillgänglighet till utrymmen för aktiviteter och 

målpunkter. Utformningen ämnar locka människor att befolka området och skapa ett 

naturligt flöde av människor i och till området.  

En ytterligare tongivande strategi i planeringen av Sege Park är att skapa tydliga gränser 

mellan privata och allmänna rum, vilket i huvudsak grundas i den delvis slutna 

kvartersstruktur som planerats. Planeringen syftar att på ett naturligt sätt begränsa 

allmänhetens tillgång till privata bostadsgårdar och förgårdsmark. Med åtgärderna som 

ämnar tydliggöra gränserna avser kommunen skapa rofyllda och trygga privata 

bostadsgårdar för boende, samt skapa välkomnande och bekväma utemiljöer för 

allmänheten. Planeringen syftar att förlägga möten mellan boende och allmänhet på 

allmänna gator, torg och grönområden, och att de privata bostadsgårdarna ska främja 

social interaktion, grannskapsidentitet och sammanhållning mellan boende. Planeringen 

av förgårdsmark syftar till att öka kontaktytor och visuell kontakt mellan boende och 

allmänhet, samt stärka Sege Parks gröna karaktär. De små privata zonernas privata 

karaktär skall tydligt markeras då det bedöms vara viktigt för att boende ska vilja nyttja 

förgårdsmarken, men ej på sådant vis att den visuella kopplingen mellan boende och 

gata begränsas. Förgårdsmarken syftar till att skapa ett mer befolkat och tryggt gaturum. 

Sege Park är beläget i yttersta delen av östra Malmö och har i nuläget bristande 

kopplingar till omgivning och centrala Malmö. Detaljplanen syftar att möjliggöra målen 

om en bättre sammanlänkad och tätare stad. Sege Park ses av kommunen som den 

yttersta delen av ett grönt stråk som leder till Östervärn station. Primärt fokus är att 

planera för ökad tillgänglighet för gång-, cykel och kollektivtrafik. Åtgärder för att öka 

tillgängligheten involverar nya gång- och cykelvägar kopplat till omgivande vägnät. 

Merparten av vägarna i Sege Park planläggs som gångfartsområde utan gatuparkering, 

och ett parkeringshus är planerat vid kanten av området. En bilfri vardag i området skall 

underlättas genom planlagd funktionsblandad stadsbebyggelse med god tillgänglighet 

till service och kommunikationer. Mer specifikt tillåts centrumverksamheter i 

bottenvåningar i södra halvan av området, och bostadshus anläggs i anslutning till 
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skolområdet. Planering av funktionsblandad bebyggelse förväntas resultera i liv, rörelse, 

social uppsikt och trygghet i området en stor del av dygnet, så att inga platser i området 

ska upplevas som isolerade och ödsliga.  

 

Frågeställning: Stämmer ambitionerna och åtgärderna för en socialt hållbar 

fysisk miljö i Sege Park överens med valda teorier relaterade till socialt 

hållbara fysiska miljöer? 

Området har utformats med en finmaskig gatustruktur. Bebyggelse skall öppnas upp i 

nordsydlig riktning och nya gång- och cykelvägar har planerats. Detta förbättrar 

överblickbarhet och siktlinjer vilket konstateras vara gynnsamt för trygghet baserat på 

Hilliers (1996) forskning.  

Planeringen av funktionsblandad bebyggelse förväntas av kommunen leda till ett 

välbefolkat område stora delar av dygnet, med positiva effekter på trygghet genom 

samtidig närvaro och medvetenhet. Det förväntas skapa ett attraktivt och levande 

allmänt rum med god tillgång till kontaktytor för social integration mellan olika grupper 

av människor. Många av de förväntade effekterna konstateras dock vara beroende av att 

näringsverksamhet är ekonomiskt möjlig i Sege Park. Dessa positiva effekter kan 

förväntas bli begränsade då empirin tyder på att lokaliseringen av torget och områdets 

relativt slutna karaktär innebär bristande underlag för handel. Detta bedöms vara 

negativt för trygghet och tillgänglighet till följd av lägre mänsklig närvaro och sämre 

tillgång till service. Försämrad tillgång till service kan även antas försvåra den 

eftersträvade bilfria vardagen i området. Möjligheterna till delningsekonomi via Sharing 

Cities-konceptet begränsas dock ej på samma sätt av det bristande underlaget för 

handel. Dessvärre kan verksamheter inriktade mot delningsekonomi kan ej säkerställas i 

planprocessen. Kommunen får förlita sig på samverkan och välvilja från byggherrarnas 

sida för att de positiva effekterna kopplat till delningsekonomi skall förverkligas. En 

positiv aspekt har identifierats i att MKB ska bygga och förvalta ca 20% av bostäderna. 

MKB kan, i egenskap av kommunalt bostadsföretag med långsiktigt förvaltande 

perspektiv, förväntas vara med öppna för att tillämpa socialt hållbarhetsskapande 

åtgärder såsom delningsekonomi. I ett scenario där delningsekonomiska verksamheter 

inte verkställs i större utsträckning begränsas tillgången till mötesplatser för samspel 

och önskade effekter av social integration som ej kretsar kring konsumtion.  
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Planeringens fokus på tydlig avgränsning mellan privat och offentlig plats kan utifrån 

uppsatsens teoretiska tolkningsram leda till negativa effekter. Det kan vara positivt på 

grannskapsnivå med ökat samspel mellan grannar avseende trygghet, tillit och 

acceptans. Om mötesplatser för social integration separeras dels mellan grannar i den 

privata sfären och dels mellan besökare på allmän plats uteblir positiva effekter kopplat 

till social integrering mellan boende i Sege Park och människor från omgivande delar av 

staden. Det är särskilt negativt då Sege Park, i egenskap av ett område med 

nyproducerade bostäder, antas få en relativt homogen befolkningssammansättning som 

är övervägande socioekonomiskt stark. Allmän plats blir extra viktig i områden med 

homogen befolkning. Trots att tillgången till allmän plats är god kan uppdelningen av 

privata och offentliga rum leda till att potentialen för social integration och möten 

mellan olika grupper ej utnyttjas, och att det snarare utarmar social variation och 

närvaro på allmänna ytor. 

Beslutet att till förmån för natur- och kulturvärden ej öppna upp trädridån och lämna 

östra delen av planområdet fri från bebyggelse kan, enligt undersökningens teoretiska 

tolkningsram, leda till övervägande negativa konsekvenser för social hållbarhet sett till 

indikatorerna tillgänglighet och trygghet. Området får en mer sluten karaktär vilket kan 

förväntas påverka den fysiska kopplingen till omgivningen negativt med försämrat 

tillgänglighet. Försämrad tillgänglighet kan antas begränsa den mänskliga närvaron i 

området, och det önskvärda samspelet mellan boende och människor från omgivande 

stadsdelar begränsas. Siktlinjer och överblickbarhet försämras, särskilt i östra delen av 

Sege Park. I kombination med frånvaron av bebyggelse kan beslutet, baserat Hilliers 

(1996) forskning, påverka tryggheten negativt. Den otrygga utformningen kan dessutom 

resultera i en förflyttning av flöden av gående och cyklande till vägar längre västerut, 

vilket skulle minska den samtidiga närvaron och medvetenheten och bidra till ytterligare 

otrygghet. 

 

5.3 Vidare forskning  

Denna studie har undersökt de fysiska aspekterna av social hållbarhet som utgör en 

liten, men bidragande, del av social hållbarhet. Den teoretiska tolkningsram som 

applicerats för att analysera det empiriska materialet innebär en ytterligare avgränsning. 

Utifrån teorierna analyseras social hållbarhet sett till indikatorerna trygghet och 
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tillgänglighet, som i sin tur utgör en liten del av de fysiska aspekterna av social 

hållbarhet. Dessa led av avgränsningar medför att jag i slutändan landar i en 

undersökning av mycket nischad och detaljerad karaktär. Avgränsningen bedömdes 

dock vara nödvändigt för att möjliggöra en studie av planprocessen i det specifika fallet 

Sege Park. Denna detaljplanering reglerar just detaljerad fysisk utformning på lokal 

skala, och således är det detaljerade fysiska aspekter av hållbarhet som jag undersöker 

för att kunna säga något om potentialen för att möjliggöra social hållbarhet med 

planprocessen som verktyg. Denna studie bör ses som ett bidrag till kunskapen som 

social hållbarhet kopplat till detaljerad fysisk utformning.  

I undersökningen har jag identifierat vissa intressanta frågor som är relevanta för vidare 

studier. Detaljplaneringen har vissa begränsningar gällande vad som är möjligt att 

reglera. Många av de aspekter som kan bidra till social hållbarhet kan ej regleras. Beslut 

som rör upplåtelseform, bostadspriser, vilken service och vilka verksamheter som ska 

finnas i lokaler fattas av byggherrar. Därav anser jag att det är intressant att studera hur 

samverkan mellan kommun och byggherrar i genomförandeskedet kan utvecklas för att 

möjliggöra att ambitionerna för social hållbarhet faktiskt förverkligas i slutändan.  

Det är även av intresse att göra jämförande studier mellan olika planeringsprojekt, för 

att utreda hur arbetet med social hållbarhet skiljer sig åt mellan särskilt prioriterade 

planeringsprojekt med hållbarhetsinriktning, likt Sege Park, och andra projekt som 

saknar särskilda resurser för exempelvis SKB och förvaltningsövergripande samverkan i 

tidiga skeden. En sådan studie skulle möjligtvis kunna säga mer om vilka aspekter som 

utmärker prioriterade föregångsprojekt, och vilka resultat dessa satsningar får i 

jämförelse med projekt utan särskild prioritet.  

En mer utförlig studie som beaktar fler indikatorer på social hållbarhet är även av 

intresse att genomföra. Genom att undersöka fler indikatorer skulle analysen kunna 

innefatta en mer omfattande undersökning av fysisk planering för social hållbarhet.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer med tjänstemän på Malmö stad. 

Inledande frågor 

o Vad är din roll i Malmö stads organisation? 

o Vad har varit din roll i planeringen av Sege Park? 

Huvudfrågor 

o Hur definierar Malmö stad social hållbarhet? 

o Hur arbetar Malmö stad med social hållbarhet inom fysisk planering? 

o Vilka är de viktigaste fysiska aspekterna av social hållbarhet? 

o Vilka strategier och åtgärder har tillämpats för att möjliggöra social hållbarhet i 

Sege Park? 

o Tillämpades/utvecklades några nya socialt hållbarhetsskapande åtgärder eller 

strategier i planeringen av Sege Park? 

o Hur har projektet mottagits av allmänheten? 

o Finns det någon ojämlikhet i prioriteringen av de tre hållbarhetsdimensionerna? 

o Innebar planområdet några kompromisser gällande social hållbarhet? 

o Hur lyckat blev utfallet av planprocessen? 

o Resulterade planeringen av Sege Park i några lärdomar? 

 


