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Verktyget SKA har tagits fram av stadsbyggnadsavdelningen i Sundbybergs stad. Verktyget ska stötta i 

planeringen av de socialt hållbara miljöer som stadens styrande dokument, Vision 2030 och Översiktsplan 

2030 anger. Verktyget har tagits fram med inspiration från andra kommuners sociala konsekvensanalyser, 

främst Göteborg har varit en källa till inspiration, men även Malmö och Stockholm. 

En första version togs fram och testades under 2019. Vissa (mindre) justeringar har gjorts till denna 

version 1.5, daterad 2020-01-10.  
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Inledning 
 
Ett socialt hållbart Sundbyberg 

Social hållbarhet är ett av de tre benen inom hållbar utveckling. Social hållbarhet inrymmer 

många olika dimensioner och frågor, men inom fysisk planering handlar det kort och gott 

om att skapa förutsättningar för en god livsmiljö för människor. Att bygga en socialt 

hållbar stad innebär att sätta människorna och det sociala livet i fokus.  

Hur vi utformar en plats avgör vilka som kommer att vistas där och använda den, det 

kommer också att avgöra om det är en plats människor kommer trivas och må bra på. Det 

handlar om vilka funktioner som finns på platsen, hur stora ytor de olika funktionerna får 

och hur funktionerna placeras i förhållande till varandra. Alla tre aspekterna är avgörande 

förutsättningar för ett socialt liv på platsen, eller livet mellan husen som det ibland kallas. 

Hur en yta programmeras är avgörande för om och av vilka den kommer att användas.  

I den fysiska planeringen styr vi markfördelningen mellan olika brukargrupper.  

Vision 2030 och Översiktsplanen är styrande dokument för Sundbybergs stadsplanering 

och handlar om att skapa ett social hållbart Sundbyberg, det vill säga att skapa en god 

livsmiljö för alla som bor, verkar och visas i Sundbyberg.   

För att underlätta arbetet med att skapa ett socialt hållbart Sundbyberg genom fysisk 

planering har detta verktyg för Social konsekvensanalys tagits fram.  

 

 

 

 

  

”Det är viktigt att fortsätta utveckla staden med 

mötesplatser i alla stadsdelar. En tätare 

stadsstruktur med offentliga rum för möten och 

stadsliv, skapar möjligheter till ökad 

sammanhållning mellan stadsdelarna i 

Sundbyberg.” 

Sundbybergs översiktsplan 2030 

”Här finns plats för alla 

människor, oavsett livsstil och 

förutsättningar” 

Vision 2030 
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FN:s globala mål 

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsmiljöer för alla människor nu och i 

framtiden. För att nå detta krävs att tre dimensioner beaktas: ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. I ett hållbart samhälle skapas goda livsvillkor med ekologin som ram och 

med ekonomin som verktyg. Förenta Nationernas 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

redovisar på ett samlat sätt de utmaningar som världens ledare står inför för att uppnå 

hållbar utveckling.  

Av de 17 mål som finns med i Agenda 2030 är xxx av dem kopplade till innehållet i den 

sociala konsekvensanalysen. Under respektive social aspekt finns symboler för målen 

utsatta, för att visa mål aspekten bidrar till.  
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Del 1- Beskrivning av verktyget SKA och processen 
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Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering 

 

Sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter i den 

fysiska planeringen av staden. De sociala aspekter som SKA:n tar fasta på är; Vardagsliv, 

Sammanhållen stad, Hälsofrämjande miljöer, Trygghet, Identitet, Delaktighet och 

Samverkan.  

Verktyget utgör ett stöd för att identifiera, sortera och diskutera de viktiga sociala 

aspekterna för projektet och sammanhanget runt omkring. Med hjälp av matrisens 

rubriker sorteras tankar, knäckfrågor identifieras och kunskapsluckor synliggörs för att 

kunna fyllas i.   

Tanken är att de sociala aspekterna ska lyftas och prövas på ett systematiskt och tydligt sätt 

och att beslut ska kunna tas på mer genomlysta grunder.  

Verktyget SKA kan användas i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen och på olika 

typer av projekt. Analysen kan göras för ett planprogram, en detaljplan eller del av en 

detaljplan. Den kan också göras för en byggnad, en park eller ett torg, inget projekt är 

egentligen för stort eller för litet.  

 

Analys av nuläge  
Börja med att göra en analys av nuläge för att få en bra grund att stå på. Det handlar om att 

inventera det redan existerande sociala livet på platsen och i området. Analysen av nuläget 

ska göras så tidigt som möjligt i processen innan ett förslag till förändring har arbetats 

fram, till exempel redan innan markanvisning/planbesked.  

Analys av förslag till förändring 

När det finns ett förslag till förändring av en plats är det lämpligt att göra en analys av 

förslaget, för att ta reda på vad det innebär för de sociala aspekterna. Om flera alternativ 

finns kan en analys av varje förslag göras och de kan sedan jämföras med varandra. Det är 

också lämpligt att göra om analysen om förslaget förändras, till exempel under ett 

detaljplaneskede, först inför samråd, sedan inför granskning och slutligen inför antagande. 

Det samma gäller för förstudie, systemhandling och sist detaljprojektering. 

 

 

 

 

 

Bilden visar processen för hur en SKA kan genomföras 

 

 
  

Analys av nuläge Analys av förslag  Analys av 
omarbetat förslag 

Analys av 
slutgiltigt förslag 
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En matris som stöd 

Den sociala konsekvensanalysen är uppbyggd kring en matris.   

 

Sju sociala aspekter 

Matrisen innehåller sju sociala aspekter som är relevanta för fysisk planering. De sociala 

aspekterna har beröringspunkter med varandra och går inte att helt särskilja från varandra, 

trygghet genomsyrar till exempel de flesta andra aspekterna. Delaktighet och samverkan är 

mer processer eller arbetssätt, vilket markerats i matrisen, men kan hanteras som de övriga 

sociala aspekterna i analysen.  

 

  

Tre analysnivåer 

Matrisen innehåller också tre geografiska analysnivåer relevanta för den fysiska 

planeringen. Varje social aspekt bör analyseras utifrån de tre geografiska analysnivåerna. 

En förändring på en plats kan ha inverkan på hela området eller andra delar av staden. 

Sundbyberg är en liten kommun till ytan och områdena ligger nära varandra så det är 

viktigt att ibland lyfta blicken och försöka se helheten.   

 

Byggnad/Plats 
På denna analysnivå handlar det om den aktuella byggnaden eller platsen. Det kan vara ett 
helt detaljplaneområde eller delar av det, det kan också vara en byggnad, ett torg eller en 
park.  
 
Område/Stadsdel  
På denna analysnivå handlar det om omgivningen i närheten av aktuellt analysobjekt. Det 
kan vara omgivande kvarter eller hela området/stadsdelen.  
 
Kommun/Region 
På denna analysnivå handlar det om vad som sker i omkringliggande eller angränsande 
områden eller i Sundbyberg eller angränsande kommun/region.   
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Åtgärder och risker 

Matrisen innehåller också två kolumner med frågor. Den ena handlar om vilka behov av 

åtgärder som finns och den andra om risker eller genomförandehinder som kan 

konstateras. 

 

 

En stad för alla- fyra karaktärer i fokus 

Matrisen innehåller också bilder på fyra karaktärer som symboliserar fyra målgrupper som 

i Sundbybergs översiktsplan och budget är utpekade som extra viktiga att ha i åtanke för att 

lyckas planera en stad för alla. Det är barn, unga, äldre och personer med 

funktionsvariationer. De ska följa med genom hela matrisen och deras behov beaktas för 

varje aspekt.  
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En värderos ger överblick  

Efter att matrisen har genomarbetats är det möjligt att göra en värderos på resultatet. En 

värderos görs för att omsätta ord till en enkel visuell bild. Den kan vara bra att ha för att 

kunna se en förflyttning från nuläge till förslag eller för att kunna jämföra olika förslag med 

varandra. Gör en bedömning av hur väl respektive social aspekt uppfylls på en skala 0-10 

och markera i modellen. (o i mitten och 10 längst ut) 

 

 

 

 

En analys görs bäst tillsammans 

För att bedöma sociala konsekvenser behöver en bredd av kompetenser samlas och med sin 

gemensamma förståelse och kunskap försöka ge en rättvis bild av hur det sociala livet 

påverkas. Vad som är det bästa för den specifika platsen och kontexten behöver bedömas 

från fall till fall. Det är alltså framför allt en process mellan samhällets aktörer, och inte en 

checklista kontrollerad av en enskild individ, som ger en rättvis bedömning av de sociala 

aspekterna. 

 

Sätt samman en så bred grupp som möjligt, gärna med olika roller, ansvar och synsätt. 

Både från kommunen (olika avdelningar och förvaltningar) och från eventuell byggaktör. 

Gärna också någon med lokal anknytning, till exempel från skolan eller kultur- och 

fritidsverksamheter. Gruppen är experterna och det är gruppens gemensamma kunskap 

som utgör själva resultatet av konsekvensanalysen. 

 

Analysen görs förslagsvis under en workshop. Tiden som behövs kommer att variera 
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beroende på projektets storlek och gruppens ambition.  

 

Ofta identifieras viktiga frågor som den samlade gruppen inte kan styra över eller som 

behöver hanteras längre fram i processen. För att få ett lyckat resultat är det därför viktigt 

att dokumentera och lämna vidare detta till berörd aktör, exempelvis andra förvaltningar 

och bolag inom stadens koncern eller externa parter som markägare, byggaktörer och 

föreningsliv.  

 

 

 

 

  

 

Verktyget för social konsekvensanalys innehåller följande delar: 

• Beskrivning av verktyget, processen och de sociala aspekterna samt 

stödfrågor (detta dokument) 

• SKA-matris (kan skrivas ut i A3-A0) 

• Mall för att göra värderos 

• Mall i Word-format att skriva dokumentationen i 

• Presentationsmaterial (powerpoint) att använda vid analystillfället 

• Dokument med kort beskrivning av och erfarenheter från genomförda 

SKA-analyser i staden.  
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Social konsekvensanalys- steg för steg 
 

1. Utse processledare för övningen. 

2. Utse någon som ansvarar för dokumentation, antingen genom att skriva 

löptext i word-mallen, på post-its eller direkt i matrisen.  

3. Utse någon som håller koll på tiden. 

4. Definiera de geografiska analysnivåerna för er analys. Markera på en karta. 

5. Läs beskrivningarna för de fyra karaktärerna som ska följa med genom 

analysen. Dokumentera viktiga tankar och frågor.  

6. Börja med den första sociala aspekten Vardagsliv. Antingen går 

processledaren igenom innebörden eller så läser deltagarna beskrivningen av 

Vardagsliv i detta dokument.  

7. Titta sedan på Vardagsliv för en geografisk analysnivå i taget. Börja med rutan 

Byggnad/Plats. Läs stödfrågorna och diskutera. Stödfrågorna behöver inte 

besvaras utan är bara en hjälp för att sätta igång tankeprocessen.Glöm inte att 

ha karaktärerna i åtanke.  Dokumentera. 

8. Fortsätt med Vardagsliv och rutan Område/Stadsdel. Glöm inte att ha 

karaktärerna i åtanke. 

9. Fortsätt med Vardagsliv och rutan Kommun/Region. Glöm inte att ha 

karaktärerna i åtanke. 

10. När de tre kolumnerna har avhandlats är det dags att gå vidare till nästa 

sociala aspekt Sammanhållen stad och sedan arbeta sig igenom resten av 

matrisen på samma sätt, ruta för ruta.  

11. När ni är klara med det är det dags att fundera kring kolumnerna Behov av 

åtgärder och Genomförandehinder/Risker. Ta en social aspekt i taget, börja tex 

med Vardagsliv. Gör en snabb summering av vad ni pratade om och diskutera 

och Behov av åtgärder och Genomförandehinder/risker. Glöm inte att ha 

karaktärerna i åtanke. Dokumentera.  

12. När ni känner er klara, ta ett steg tillbaka och titta på helheten. Vad är allra 

mest viktigt? Ägna gärna de rutorna lite extra tid eller markera för att inte 

tappa bort framöver.   

13. Summera läget genom att göra en värderos. Gör en bedömning av hur väl 

respektive social aspekt uppfylls på en skala 0-10 och markera i modellen.  

14. Summera workshopen och bestäm vad som blir nästa steg.  
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Tips! 

Stanna inte för länge i varje ruta utan försök hålla ett relativt högt 

tempo för att komma igenom matrisen.  

Alla frågor och alla rutor kommer inte alltid kännas relevanta för ett 

projekt. Om gruppen är överens kan ni hoppa över en ruta eller 

skriva ”ej relevant” 

Det går såklart bra att lägga till ytterligare frågor eller aspekter som 

känns viktiga för ert projekt.   

Om ni hellre vill avverka hela raden för en social aspekt (de fem 

kolumnerna) på samma gång går det också bra, ni väljer själva.  
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Del 2- Beskrivning av sociala aspekter 
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Plats för alla 

Staden är till för alla och därför är det viktigt att skapa miljöer som alla känner sig 

välkomna till och kan delta i på lika villkor. Det är viktigt att miljöerna är jämlika och 

tillgängliga för att kunna vara inkluderande för alla målgrupper. En exkluderande plats 

stänger individer ute från att delta i samhällslivet, vilket kan får stora konsekvenser för den 

enskilda individen eller grupper av individer. 

 

Jämlika platser  

Jämlikhet är en mänsklig rättighet och betyder att alla människor har samma värde och ska 

behandlas likvärdigt, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, 

funktionsvariation eller socio-ekonomiska förutsättningar. I fysisk planering handlar det 

om att skapa platser och miljöer där alla människor känner sig välkomna och trygga och 

inte exkluderas från samhällslivet oavsett varierade förutsättningar.   

Det handlar också om ett rättviseperspektiv, att vi fördelar marken på ett sådant sätt att 

inte bara någon eller några grupper eller intressenter tilldelas utrymme utan att alla får 

plats.  

Staden behöver planeras utifrån olikheter och med plats för olikheter, det är viktigt att 

personer med olika bakgrund och intressen eller livsstil möts, för toleransen och 

sammanhållning i staden.    

 

Tillgängliga platser 

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor och ha tillgång 

till den fysiska miljön, oavsett förmåga. I fysisk planering handlar det om ifall en plats är 

mentalt tillgänglig eller fysisk tillgänglig. Med mental tillgänglighet menas om platsen är 

inbjudande och välkomnande, det vill säga om du känner dig välkommen där och om du 

vill vistas där. Med fysisk tillgänglighet menas om du kan ta dig till platsen och vistas där, 

eller om det finns fysiska barriärer som hinder.   

Det är den fysiska gestaltningen, det vill säga hur omgivningen är utformad och vilka krav 

den ställer på individen, som avgör om funktionshinder uppstår. Hur tillgängligt det 

offentliga rummet är varierar med livssituation och dagsform. En plats som ena dagen är 

tillgänglig kanske inte är det en annan dag beroende på mental eller fysisk dagsform. 

Tillgänglighet handlar om möjligheten att kunna röra sig obehindrat i staden och att ha 

tillgång till parker, torg, kultur- och fritidsaktiviteter, offentliga byggnader och 

mötesplatser.  
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Fyra karaktärer i fokus  

För att lyckas planera en plats för alla kan det vara bra att ägna 

extra uppmärksamhet åt några målgrupper som har särskilda 

behov och som ibland missas. Ibland brukar man säga att om en 

plats är bra för kvinnor så är den bra för alla, och ibland pratar 

man om att ha åldersgrupperna 8 och 80 år för ögonen.  

I översiktsplanen lyfts barn, unga, äldre och personer med 

funktionsvariationer fram som särskilt prioriterade grupper. 

Eftersom jämställdhet också är en viktig fråga inom 

samhällsplaneringen har vi valt att skapa fyra kvinnliga karaktärer 

att ha med i den sociala konsekvensanalysen. Om dessa karaktärers behov 

uppmärksammas finns goda förutsättningar att det blir en välfungerande plats för alla.   

 

 

 

Aysha 5 år 

Aysha bor tillsammans med sina föräldrar och tre syskon. Hon gillar att leka på lekplatsen 

men går ännu hellre på upptäcktsfärder. Aysha gillar dinosaurier och vill bli astronaut när 

hon blir stor. Hon tycket inte om när människor slänger skräp på marken och tror att om 

papperskorgarna vore mindre fula så skulle de användas mer.  

 

Amina 17 år 

Amina gillar att umgås med sina vänner och att gå på konserter, men hon pluggar en hel 

del också. Amina har multipla diagnoser. Det syns inte på utsidan, men påverkar hennes 

psykiska hälsa. Detta gör att hon ibland har ett behov av att dra sig undan i lugna miljöer 

där hon får återhämtning och möjlighet att stilla sinnet. Hon rör sig ute olika tider på 

dygnet, men tycker det kan vara obehagligt att gå själv när det är mörkt ibland. 

 

Sylvia 53 år 

Sylvia är levnadsglad och aktiv och umgås gärna med familj och vänner. Hon trivs allra 

bäst i naturen men gillar också att vara hemma och läsa en bra bok. Hon blir ibland 

frustrerad av de många fysiska hinder hon möter i sin vardag i rullstol. Hon har på olika 

”Det finns flera grupper 
som är mer sårbara när 
det gäller att röra sig i den 
fysiska miljön, exempelvis 
barn, ungdomar, personer 
med funktionsnedsättning 
och äldre. ” 
 
Sundbybergs 
översiktsplan 2030 
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sätt lärt sig att tackla de flesta men tycker att de är onödiga då de lätt skulle kunna lösas 

med bättre planering. 

 

Birgitta 74 år 

Birgitta bor med sin hund och gillar att promenera i närområdet. Hon går inte lika fort som 

förut men det gör ingenting för som pensionär har hon ju ingen brådska. Birgitta har levt 

ett händelserikt liv och rest runt i världen, men är numera mest hemikring. Barn och 

barnbarn bor långt ifrån men när de träffas går de gärna ut och hittar på något kul i stan 

tillsammans. 

 

 

 

 

  

Tips! 
Det går såklart bra att lägga till fler 
målgrupper/karaktärer om det 
känns viktigt i ert projekt.  
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Vardagsliv      

 

Vardagen måste fungera för den enskilda, först då kan en stad räknas som fungerande och 

attraktiv. Det vi behöver och vill fylla våra liv med ska vi kunna nå på ett smidigt sätt för att 

få ett enkelt vardagsliv. En stor del av vardagen organiserar vi utifrån de målpunkter och 

mötesplatser där vi vistas så som exempelvis hemmet, arbetsplatsen, förskolan, matbutiken 

och fritidsaktiviteten. När vi vistas på mötesplatser utanför hemmet möter vi andra 

människor, får möjlighet att skapa kontaktnät och nätverk vilket bidrar till ökad trygghet 

för den enskilda och resiliens för samhället.   

Genom vår stadsplanering kan vi skapa bättre eller sämre förutsättningar för ett enkelt 

vardagsliv. Det är viktigt med en blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter 

som service och kommersiella verksamheter, för att skapa en levande och trygg miljö, med 

människor i rörelse under stor del av dygnet. Det är också viktigt med en mångfald och 

variation av ovanstående för att locka en mix av människor med olika bakgrund, intressen 

och socioekonomisk och -kulturell status. Av samma anledning är det också viktigt med en 

blandning av olika bostadsstorlekar, boendeformer och upplåtelseformer. 

Gällande mötesplatser är det viktigt att det finns något för alla. Kommersiella 

verksamheter som butiker och restauranger är ofta viktiga mötesplatser men det är också 

viktigt att det finns mötesplatser utan krav på konsumtion, både inomhus och utomhus. 

Exempel på det är bibliotek, fritidsgård, torg, parker och bostadsgårdar. En blandning av 

mer urbana pulserande miljöer och lugnare gröna oaser för rekreation och återkoppling är 

önskvärt.  

Att möta människor i vardagen och att kunna träffas på platser utanför hemmet, både 

spontant och planerat, är viktigt både för den sociala utvecklingen och sammanhållningen, 

men också för att människor ska kunna vidga sina perspektiv. Genom nya möten ökar 

toleransen och förståelsen för olikheter, därför är det viktigt med välfungerande 

mötesplatser i rätt lägen.  

 

 

 

 

 

Varför är detta viktigt? 
 

o Det skapar förutsättningar för social 
sammanhållning 

o Det ökar tilliten och toleransen gentemot 
andra 

o Vi främjar ett enkelt vardagsliv 
o Vi möjliggöra en blandad befolkning 
o Det möjliggör mellanmänskliga relationer och 

ökat välmående 
 

Gör så här: 
 

o Skapa blandning och variation av funktioner, 
upplåtelseformer och mötesplatser 

o Skapa förutsättningar att möta en mix av 
människor genom att säkerställa att det finns 
något för alla 
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Vardagsliv: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilka målpunkter och 

mötesplatser finns? För 

vem? 

Vilka funktioner finns? 

För vem? 

(ex bostäder, 

arbetsplatser, 

verksamheter, service, 

förskola, skola) 

Möjliggörs möten med 

andra människor, både 

planerade och 

oplanerade. Var? 

Vilka använder platsen?  

Vilka målpunkter, 

mötesplatser och 

funktioner finns i området? 

Var är de placerade? 

Täcker området ett 

vardagsbehov av service 

och mötesplatser? Något 

som saknas?  

Finns det inom området 

möjlighet att delta i 

kulturliv och 

fritidsaktiviteter för alla 

åldrar och grupper?  

Finns det något för alla? 

Vilka sorters bostäder 

finns?  

Finns viktiga funktioner 

som saknas på platsen 

tillgängliga i 

omkringliggande 

områden? 

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 

Vilka är de 

största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller 

hinder att lösa 

dem?  

Vem har ansvar? 

Vardagsliv: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilka nya målpunkter och 

mötesplatser tillförs på 

platsen? (ex 

arbetsplatser, 

verksamheter, service, 

förskola, skola) För vem? 

Tas några mötesplatser 

bort? 

Vilka nya bostäder tillförs 

på platsen? För vem? 

Möjliggörs möten med 

andra människor, både 

planerade och 

oplanerade. Var? 

Vilka kommer använda 

platsen? 

Hur påverkar förslaget 

området i stort? (Ex service 

och flöden) 

Täcker området ett 

vardagsbehov av service 

och mötesplatser? Något 

som saknas?  

Tillför förslaget något som 

tidigare saknats i området?  

På vilket sätt bidrar 

förslaget till ett mer 

blandat område? 
 

Tillförs något i området 

som ändrar områdets 

förhållande till andra 

områden? 

Bidrar förslaget med 

funktioner eller 

målpunkter som saknas i 

omkringliggande 

områden?  

Bidrar förslaget till en 

rättvis fördelning av 

resurser i staden?  

Är det något som behövs 

i området som inte 

tillgodoses i detta projekt 

som behöver tas vidare?  
 

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

förslaget? 

Vem har 

ansvar? 

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas? 

Hur säkrar vi ja-

svaren?  

Vem har ansvar? 
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Sammanhållen stad         
 

En sammanhållen stad är en stad som genom sina stråk, vägnät, målpunkter och parker är 

väl sammanvävd och saknar fysiska eller mentala barriärer. Ett kort avstånd mellan två 

platser på kartan kan upplevas som långt i verkligheten, både på grund av fysiska eller 

rumsliga barriärer som till exempel vägar, vatten eller höjdskillnader. Avståndet kan också 

upplevas som långt på grund av mentala eller sociala barriärer. I dessa fall kan det handla 

om att vägen upplevs otrygg eller svår orienterad, att det saknas kollektivtrafikförbindelse, 

eller att man inte känner sig hemma eller välkommen i vissa delar av staden.  

En stad är inte sammanhållen om det finns stora barriärer mellan stadsdelar eller brist på 

sammankopplingar av områden. I den mindre skalan kan barriärer utgöras av till exempel 

höjdskillnader inom kvarter eller parker och brist på tillgängliga vägar dit eller mellan olika 

platser.  

Det är viktigt med samband i en stad och det finns möjlighet att genom fysisk planering 

förstärka samband mellan stadens olika delar, så att det är enkelt att ta sig mellan olika 

målpunkter och mötesplatser. Det blir då lättare att ta del av utbud även på andra platser 

och att möta människor från andra områden än där man själv bor, vilket kan bidra till att 

öka tilliten till andra och skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen stad.  

Genom att korta de mentala avstånden mellan stadsdelar och olika platser ökar 

möjligheten till möten mellan olika befolkningsgrupper, därför är det viktigt med en 

sammanhållen stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför är detta viktigt? 
 

o Det kortar de mentala avstånden och skapar 
förutsättningar för en sammanhållen stad 

o Det ökar tilliten och toleransen gentemot 
andra 

o Vi möjliggöra mellanmänskliga relationer och 
ökat välmående 
 

Gör så här: 
 

o Undvik fysiska och mentala barriärer 
o Möjliggör för alla trafikant- och 

befolkningsgrupper att kunna och vilja ta sig 
mellan olika målpunkter 

o Bind samman stråk, vägnät, parker 
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Sammanhållen stad: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilka stråk och kopplingar 

finns?  

Vilka fysiska hinder eller 

barriärer finns? 

Vilka mentala barriärer 

finns? 

Vem upplever stråket 

lättillgängligt? Vem gör 

det inte?  
 

Vilka stråk och kopplingar 

finns?  

Är det lätt att ta sig till eller 

från området för olika 

trafikantgrupper? Lätta att 

orientera sig? 

Vilka fysiska eller mentala 

barriärer finns inom 

området och runt platsen? 

Är området tillgängligt för 

samtliga grupper? 

Möjliggörs möten och en 

genomströmning av 

människor, hur? 
 

Hur ser stråk och 

kopplingar ut till 

närliggande områden och 

målpunkter? 

Finns det målpunkter i 

omkringliggande 

områden som invånare 

härifrån förväntas 

besöka? Är det lätt att ta 

sig dit? 

På vilket sätt bidrar 

förslaget till en bättre 

helhet i staden? 
 

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 
 

Vilka är de 

största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller 

hinder att lösa 

dem?  

Vem har ansvar? 
 

Sammanhållen stad: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Stärks eller skadas stråk 

och kopplingar? 

Försvinner eller förstärks 

eventuella fysiska eller 

mentala hinder och 

barriärer? 

Innebär förslaget nya 

fysiska eller mentala 

barriärer? För vem? 

Vem kommer uppleva 

platsen som inbjudande 

och välkomnande? Vem 

kommer inte göra det?   
 

Är det lätt att ta sig till eller 

från området för olika 

trafikantgrupper? Lätt att 

orientera sig? 

På vilket sätt integreras den 

nya platsen med 

omgivningen?  

Kommer människor från 

olika områden besöka 

platsen?  

Påverkar förslaget 

genomströmningen av 

människor  
 

Hur ser kopplingar ut till 

närliggande områden och 

målpunkter? 

Bidrar förslaget med 

funktioner eller 

målpunkter som saknas i 

omkringliggande 

områden?  

Bidrar platsen till en mer 

fysiskt och socialt 

integrerad stad? På vilket 

sätt? 

Finns tillgång till regional 

kollektivtrafik och 

regionala cykelstråk? 
 

Vilka åtgärder 
behövs för att 
förbättra 
förslaget? 
 
Vem har 

ansvar?  

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas?  

Hur säkrar vi ja-

svaren? 

Vem har ansvar? 
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Hälsofrämjande miljöer             

 

Med hälsofrämjande miljöer menas gröna och blåa miljöer med rekreativa inslag. Natur 

och grönska har positiva effekter på människors hälsa och därför är det viktigt att planera 

in hälsofrämjande miljöer i städerna.  

Gröna miljöer bidrar till bättre folkhälsa på flera olika sätt. Hälsa handlar om människans 

tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Gröna miljöer behöver finnas där vi 

bor eller vistas. Parker och grönområden kan möjliggöra lek, rörelse och fysisk aktivitet 

vilket är en viktig del för att förbättra den fysiska hälsan, men de spelar också en viktig del 

för återhämtning och rekreation för att öka det psykiska välbefinnandet. Bara att genom 

fönstret ha utsikt över en grön miljö sänker blodtryck och upplevd stress.  

Det är viktigt att det finns olika typer av gröna miljöer. Det behövs plats både för de som 

vill leka, spela, idrotta eller umgås med andra och för de som söker mer stillhet och 

avskildhet, både programmerade ytor och mer naturliga eller vilda. Det är också viktigt att 

säkerställa att det finns gröna miljöer som kan användas av alla, oavsett förutsättningar.   

Små gröna oaser i en tät stad kan vara värdefulla och göra stor skillnad men det är också 

viktigt att säkerställa att det förutom de mindre gröna oaserna också finns stora gröna 

områden och stråk som binder samman dessa platser.   

Genom fysisk aktivitet och återhämtning stärker vi folkhälsan, därför är det viktigt med 

hälsofrämjande gröna och blå miljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför är detta viktigt? 
 

o Det främja hälsan, fysisk och psykisk 
o Det möjliggöra återhämtning och utveckling   
o Det ökar välbefinnandet 
o Det möjliggör mellanmänskliga relationer 

 

Gör så här: 
 

o Behåll, vidareutveckla och/eller tillskapa gröna 
och blåa miljöer 

o Skapa varierat innehåll och programmering 
o Se till att det finnas något för alla 
o Säkerställ tillgängliga miljöer 

 



 

22 

 

 

 

Hälsofrämjande miljöer: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilken storlek och kvalitet 

har de? 

Möjliggör de för lek, 

rörelse och fysisk 

aktivitet?  

Möjliggör de för 

återhämtning och 

rekreation?  

Är de tillgängliga?  

Lockar de olika grupper i 

samhället? 
 

Hur är storleken och 

kvaliteten i förhållande till 

befolkningen?  

Möjliggör de för lek, rörelse 

och fysisk aktivitet?  

Möjliggör de för 

återhämtning och 

rekreation?  

Är de tillgängliga? 

Lockar de olika grupper i 

samhället? 

Vem får använda dem? Är 

de allmänna eller privata? 

Finns hälsofrämjande 

miljöer i närliggande 

områden som används av 

boende i detta område? 

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 
 

Vilka är de 

största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller 

hinder att lösa 

dem?  

Vem har ansvar? 
 

Hälsofrämjande miljöer: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilka hälsofrämjande 

miljöer tillförs eller 

utvecklas på platsen? 

Vilken storlek och 

kvalitet? 

Möjliggör de för lek, 

rörelse och fysisk 

aktivitet?  

Möjliggör de för 

återhämtning och 

rekreation?  

Är de tillgängliga?  

Lockar de olika grupper i 

samhället? 

Vilka hälsofrämjande 

miljöer tas bort? På vilket 

sätt kompenseras det? 

Tillförs nya eller utvecklas 

hälsofrämjande miljöer 

som kommer området till 

glädje? Vilka kommer att 

använda det? 

Tas någon hälsofrämjande 

miljö som varit viktigt för 

området bort? Vilka 

konsekvenser kommer det 

att få? 
 

Tillförs nya eller utvecklas 
hälsofrämjande miljöer 
som kommer användas 
av boende i 
omkringliggande 
områden?  
 
Kommer omkringliggande 
hälsofrämjande miljöer 
påverkas av förslaget?   

Vilka åtgärder 
behövs för att 
förbättra 
förslaget? 
 
Vem har 

ansvar?  

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas?  

Hur säkrar vi ja-

svaren? 

Vem har ansvar? 
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Trygghet                   
 

Trygghet handlar om individens upplevelse av sin egen säkerhet. En plats kan vara säker 

(få brott eller få trafikolyckor) men ändå upplevas som otrygg.  

Den fysiska gestaltningen påverkar upplevelsen av trygghet på en plats. Upplevelsen kan 

vara olika för olika människor och variera under olika tider på dygnet eller året.  

Överblickbarhet och god orienterbarhet på en plats kan bidra till ökad trygghet. Samma sak 

gäller omhändertagna och välskötta offentliga rum med en tydlighet över vad som är privat 

och offentligt. Det är också viktigt att se andra och att själv vara sedd. Där andra människor 

befinner sig känner man sig ofta tryggare och bara känslan av att andra kan se mig, så 

kallade ”ögon på gatan”, till exempel genom befolkade lokaler i bottenvåningar eller 

bostadsfönster, leder ofta till ökad trygghet. Belysning är också en viktig aspekt, en plats 

behöver vara väl upplyst och på rätt sätt så att ljuset inte bländar eller skapar skuggiga och 

undanskymda platser.   

Trafiksäkerhet är också en aspekt som går in under trygghet. Trafiken utgör till exempel ett 

av de största hindren för barns självständiga rörelse, då vuxnas rädsla för trafik begränsar 

hur barn får röra sig i staden och sitt närområde.   

Om en plats är säker och upplevs som trygg finns förutsättningar för att den ska bli trivsam 

och välanvänd. De tryggaste platserna är ofta de som lockar en bred målgrupp och används 

under en stor del av dygnet. En blandning av olika typer av verksamheter, mötesplatser och 

bostäder är en viktig aspekt för att få levande miljöer under fler av dygnets timmar.  

Om en människa inte känner sig trygg på en plats och därmed undviker att vistas där kan 

det leda till exkludering från något som personen egentligen hade velat göra eller delta i. 

Genom att skapa trygga platser möjliggör vi för inkludering i det offentliga samhällslivet. 

 

 

 

 

 

Varför är detta viktigt? 
 

o Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov 
o Vi bjuder in till deltagande i det offentliga 

samhällslivet 
o Det möjliggör mellanmänskliga relationer och 

ökat välmående 

Gör så här: 
 

o Skapa miljöer där det är lätt att orientera sig. 
o Skapa god överblickbarhet  
o Skapa tydlighet i vad som är privat eller 

offentligt  
o Skapa välskötta utemiljöer 
o Planera så att det är lätt att se andra och vara 

sedd  
o Säkerställ god belysning 
o Skapa trafiksäkra miljöer  
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Trygghet: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Under vilka tider på 
dygnet brukar det röra 
sig människor på platsen? 

Finns det levande 
bottenvåningar/ögon på 
gatan? 

Finns det skumma eller 
mörka platser, baksidor 
eller hörn? 

Upplevs platsens olika 
delar som trygg på 
dagen? På kvällen? På 
sommaren? På vintern?   

Vem känner sig trygg? 
Vem gör det inte?   

Är platsen upplyst, hel 

och ren? 

Under vilka tider på dygnet 

brukar det röra sig 

människor i området? 

Är stråk inom området 

upplysta, hela och rena? 

Kan barn röra sig tryggt och 

skyddat från biltrafik?  

Är de offentliga miljöerna 

trygga, trafiksäkra och 

tillgängliga för alla? 

Är området säkert? 

(brottsstatistik?) 

Upplevs området som 

tryggt? (mätningar?) 
 

Hur är den upplevda 
tryggheten för stråk och 
kopplingar till 
omkringliggande 
områden? 
 
Hur är området avgränsat 
från omkringliggande 
områden? 
 

Kan barn röra sig till 

målpunkter i närliggande 

områden utan 

säkerhetsrisker 

förknippade med trafik? 

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 
 

Vilka är de 

största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller 

hinder att lösa 

dem?  

Vem har ansvar? 
 

Trygghet: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Under vilka tider på 
dygnet kommer det röra 
sig människor på platsen? 
 
Kommer det finnas 
levande bottenvåningar/ 
ögon på gatan? 
 
Hur säkerställs det att det 
inte skapas skumma eller 
mörka platser, baksidor, 
hörn eller tillhåll?  
 
Innebär förslaget att 
platsen kommer upplevas 
som trygg på dagen? På 
kvällen? På sommaren? 
På vintern?   
Vem kommer kännas sig 
trygg? Vem gör det inte?  

På vilket sätt kommer 

förslaget påverka den 

upplevda tryggheten i 

området? 

Kommer förslaget innebära 

fler människor i rörelse i 

området? 

Kan eventuella problem 
som byggs bort i detta 
förslag förskjutas till andra 
platser i området? 
 

Kommer barn kunna röra 

sig tryggt och skyddat från 

biltrafik?  
 

Påverkar förslaget den 
upplevda tryggheten för 
stråk och kopplingar till 
andra områden? 
 
Kan eventuella problem 
som byggs bort i detta 
förslag förflyttas till andra 
områden? 
 
Bidrar förslaget till fler 
människor i rörelse 
mellan områden?  
 
Är stråk mellan 
omkringliggande 
stadsdelar upplysta, hela 
och rena?   

Vilka åtgärder 
behövs för att 
förbättra 
förslaget? 
 
Vem har 

ansvar?  

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas?  

Hur säkrar vi ja-

svaren? 

Vem har ansvar? 
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Identitet                      

 

Begreppet identitet har inom fysisk planering två olika innebörder. Den första handlar om 

ett områdes eller en plats karaktär, till exempel gestaltning, arkitektur, uttryck eller 

landmärken som gör den unik och utmärker den till skillnad från andra platser. Det kan 

kallas för platsens lokala särart.  

Den andra handlar om människors mentala inställning till platsen, om människors 

känslomässiga förhållande, minnen och kulturella förankring till en plats eller ett område. 

Människors upplevelse av en plats har ofta direkta kopplingar till individens självbild. Det 

är ofta kopplat till en stolthet över platsen men det kan såklart även finnas negativa 

känslor. En plats eller ett område har därför olika identitet beroende på vem man frågar. 

De som bor eller vistas på platsen kan ha en uppfattning och utomstående eller media en 

annan, men även bland boende på samma plats kan känslan ibland vara delad.  

Ibland används också begreppet platsens själ för att beskriva det där unika som är svårt att 

sätta fingret på.  

Genom att göra fysiska förändringar på en plats påverkas nästan alltid platsens identitet på 

ett eller annat sätt. Ibland avsiktligt genom att man vill förändra en karaktär eller utveckla 

en ny identitet för ett område och ibland oavsiktligt. Även små förändringar eller tillägg i 

stadsrummet kan påverka områdets identitet och människorna som bor där.  

Om en förändring görs med ett utifrån- perspektiv finns risk att identiteten skadas. Om det 

istället görs med örat mot marken och genom dialog och delaktighet finns möjlighet att 

lyfta områdets historiska arv och lyfta fram dess lokala särart. Det kan bidra till en starkare 

samhörighet och stolthet för människor i området och leda till en känsla av sammanhang. 

Ibland kan det också leda till att platsens status höjs i andras ögon. Att känna tillhörighet 

till sitt område och att känna sig hemma på en plats är viktigt för människors välmående då 

det påverkar individens självbild. 

 

 

 

 

 

Varför är detta viktigt? 
 

o Det påverkar människors självbild och stolthet 
o Det skapar känsla av tillhörighet och 

sammanhang 
o Det ökar människors välmående 

 

Gör så här: 
 

o Identifiera platsens karaktär och människors 
känslor och förhållande till platsen 

o Värna platsens historia och lokala särart 
o Var varsam vid utveckling, identiteten kan 

förändras 
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Identitet: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Finns något landmärke 

eller identitetsskapande 

platser?  

Har platsen en tydlig 

identitet eller själ? Vad 

tycker de som bor där? 

Vad tycker andra? 

Finns något värt att 

utveckla eller förstärka? 

Vilka behöver vi fråga för 

att få veta? 
 

Vad särskiljer området 

gällande arkitektur och 

struktur?  

Vilken historia har 

området?  

Hur upplever människor 

som bor i området sitt eget 

område? 

Finns det några särskilda 

landmärken eller viktiga 

identitetsskapande platser 

värda att bevara? 

Vilka behöver vi fråga för 

att få veta? 
 

Hur beskrivs området av 

människor i andra 

områden, staden, 

myndigheter och media? 

Vilken roll har området i 

förhållande till 

omkringliggande 

områden?  

Hur upplevs det i 

förhållande till dem?  

Innehåller området 

arkitektoniska inslag som 

följer eller bryter mot 

omkringliggande 

områden?  

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 
 

Vilka är de 

största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller 

hinder att lösa 

dem?  

Vem har ansvar? 
 

Identitet: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Innebär förslaget att 

något landmärke eller 

identitetsskapande plats 

förändras?  

På vilket sätt kommer 

platsens själ eller 

identitet påverkas? 

Finns något värt att 

utveckla eller förstärka? 

Vilka behöver vi fråga för 

att få veta? 
 

På vilket sätt kommer 

områdets arkitektur och 

struktur förändras? 

På vilket sätt kommer 

områdets själ eller identitet 

påverkas? 

Hur upplever människor 

som bor i området 

förändringen? 

Vilka behöver vi fråga för 

att få veta? 
 

Påverkar förslaget 

områdets roll i 

förhållande till 

omkringliggande 

områden?  
 

Vilka åtgärder 
behövs för att 
förbättra 
förslaget? 
 
Vem har 

ansvar?  

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas?  

Hur säkrar vi ja-

svaren? 

Vem har ansvar? 
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Delaktighet     

 

Delaktighet handlar om att öppna upp och bjuda in fler i samhällsplaneringsprocessen 

genom att låta de som känner platsen bäst och sedan ska använda den vara delaktiga. De 

som bor, arbetar eller verkar i ett område har ofta värdefull kunskap som bör tas vara på.  

Genom att arbeta med delaktighet är det möjligt att få in fler perspektiv i planeringen och 

lyssna till röster som kanske inte annars alltid hörs, till exempel barns.  Det är ibland lätt 

att tro att man vet vad barnen tycker, eller att man har förutfattade meningar om vad 

invånarna i det här området behöver. Det bästa sättet att veta är ibland att fråga.  

Genom delaktighet är det också möjligt att förankra en utveckling eller en förändring vilket 

kan underlätta exempelvis skötsel och drift framöver. Det är lättare för människor att 

känna en stolthet och ett ansvar för en plats om man på något sätt har varit delaktig i att 

skapa den. Men delaktighet är också ett sätt att väcka lusten till ett aktivt medborgarskap 

där människor ges möjlighet att påverka utvecklingen av sitt närområde.  

Det finns flera olika nivåer eller former av delaktighet, allt från att informera eller be om 

synpunkter till att föra dialog eller arbeta medskapande. Vilken nivå och vilka metoder som 

är bäst att använda varierar från fall till fall, beroende på var i processen man befinner sig 

och vad syftet med delaktigheten är. 

Uppföljning och återkoppling är mycket viktigt. Det är viktigt att bara fråga om saker som 

är möjliga att påverka. Om synpunkter och förslag inte tas tillvara på ett bra sätt finns det 

stor risk för att intresset att delta framöver minskar och att en så kallad dialogtrötthet 

infinner sig. Eller att förtroendet för planerarna minskar, eftersom de ”ändå inte lyssnar”.  

Genom dialoger har vi möjlighet att öka kunskapen, begripligheten och påverkbarheten i 

abstrakta frågor, vilket stärker känslan av sammanhang i stadsbyggnadsfrågor.  

 

 

  

Varför är detta viktigt? 
 

o Det stärker den representativa demokratin  
o Det bidrar till att skapa tillit 
o Det skapar känsla av sammanhang och 

förståelse 
o Det ökar människans välmående 

 

Gör så här: 
 

o Fråga de som vistas på platsen, de har 
värdefull kunskap 

o Lyssna till fler röster, få in fler perspektiv  
o Förankra förändring och gör den begriplig 
o Skapa stolthet och ansvar 
o Ta hand om resultatet och återkoppla 
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Delaktighet: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Har det tidigare gjorts 

dialoger om platsen? Vilka 

synpunkter kom fram?  

Vilka personer/aktörer/ 

intressenter på platsen bör 

involveras? 

Vet vi vad de som bor här 

eller använder platsen 

tycker, eller tror vi bara att 

vi vet?  

Finns det några röster som 

vi bör uppmärksamma 

extra?  

När i processen är det 

lämpligt med delaktighet 

och på vilket sätt? 

Har det tidigare gjorts 

dialoger i området? Vilka 

synpunkter kom fram?  

Vilka personer/aktörer/ 

intressenter i området bör 

involveras? 

Finns det några perspektiv 

eller några röster som vi bör 

uppmärksamma extra? 

Har det tidigare gjorts 

dialoger i staden som kan 

vara relevanta?  

 

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 

 

Vilka är de största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller hinder 

att lösa dem?  

Vem har ansvar? 

 

Delaktighet: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Är förslaget baserat på 

någon form av dialog eller 

lokalkunskap? Vem har vi 

lyssnat på? Vem har vi 

missat? Hur är det 

redovisat?  

När i den fortsatta 

processen är det lämpligt 

med delaktighet och på 

vilket sätt? Vad ska syftet 

vara? Vilka bör involveras? 

Finns det några perspektiv 

eller några röster som vi 

bör uppmärksamma extra?  

Vet vi vad de som bor här 

eller använder platsen 

tycker, eller tror vi bara att 

vi ve 

Har det tidigare gjorts 

dialoger i området? Har de 

synpunkterna beaktats i 

förslaget?  

Planeras andra projekt för 

delaktighet i området som vi 

kan dra nytta av?  

Kan vi dela med oss av 

kunskap till andra projekt i 

området? 

 

Finns intressenter i andra 

delar av 

kommunen/regionen som 

kan tänkas engagera sig 

även i detta projekt? 

 

Vilka åtgärder 
behövs för att 
förbättra 
förslaget? 
 
Vem har ansvar?  

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas?  

Hur säkrar vi ja-

svaren? 

Vem har ansvar? 
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Samverkan                

 

Samverkan är viktigt för att vi ofta gör saker bättre tillsammans. vi bör därför fundera på 

vad vi kan samverka kring och med vilka, för att skapa synergier och nå bästa möjliga 

resultat. 

Samverkan inom staden mellan olika kompetenser, avdelningar, förvaltningar och bolag 

kan vara värdefullt, liksom samverkan med externa aktörer som myndigheter, byggaktörer, 

näringsliv eller föreningar som är verksamma på platsen eller ska vara med och utveckla 

den. Både för att kartlägga behov och önskemål, men också för att hitta potentiella 

samverkansprojekt och synergier. 

Samverkan handlar om att ta ett ansvar för helheten och se hur alla kan bidra för att skapa 

ett bättre resultat i projektet, för området eller för människors trivsel och välmående. Det 

kan ibland handla om frågor eller åtgärder som vid första anblick inte har med den fysiska 

planeringen att göra, men som kan förbättra den sociala situationen i ett större 

sammanhang. Varje spenderad krona som läggs på fysiska förändringar har potential att 

åtgärda mer än en sak, exempelvis bidra till ökad sysselsättning, inkludering och 

välmående.  

Ett exempel på samverkan kan vara om fler aktörer tar ett gemensamt ansvar för att skapa 

ett levande torg. Någon näringsidkare kan bidra med uteservering, en förening kan få 

medel från en fastighetsägare för att aktivera platsen och staden bidrar med fina 

planteringar och skötsel. Ett annat exempel kan vara att ta ett gemensamt ansvar för att 

öka sysselsättningen och minska utanförskapet, genom att byggbolag eller deras 

entreprenörer erbjuder praktikplatser.   

Trygghetsfrågor eller frågor som trivsel eller hälsa är också frågor som sällan går att 

påverka i isolerade projekt utan oftast kräver samverkan mellan olika instanser och en 

kombination av fysiska och sociala åtgärder.  

 

 

 

 

 

Varför är detta viktigt? 
 

o Samverkan skapar synergier och mervärde 
o Vi ser en större helhet 
o Vi undviker att frågor faller mellan stolar 
o Vi tar gemensamt ansvar om helheten 

 

Gör så här: 
 

o Samverka gärna internt inom staden och 
bolagskoncernen 

o Samverka gärna externt med fastighetsägare, 
byggaktörer, föreningar 
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Samverkan: Stödfrågor för analys av nuläge 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilka frågor är lämpliga 

att samverka kring för att 

skapa synergier och nå 

bästa möjliga resultat? 

Vilka bör vi samverka 

med? 

Inom staden och 

bolagskoncernen? 

Byggaktörer/ 

fastighetsägare/ 

näringsidkare/ 

föreningar?  
 

Finns fler frågor att 

samverka kring för 

områdets bästa? 

Finns samverkansform på 

områdesnivå som kan 

användas?  
 

Har fler frågor väckts att 

samverka kring för 

människornas bästa?  

Finns samverkansform på 

kommunnivå som kan 

användas? 

  

Vilka åtgärder 

behövs för att 

förbättra 

nuläget? 
 

Vilka är de 

största 

utmaningarna? 

Vad ser vi för 

risker eller 

hinder att lösa 

dem?  

Vem har ansvar? 
 

Samverkan: Stödfrågor för analys av förslag 

Byggnad/Plats Område/Stadsdel Kommun/Region 
Behov av 

åtgärder 

Genomförande- 

hinder/Risker 

Vilka frågor är lämpliga 

att samverka kring? 

Vilka har vi samverkat 

med i detta förslag? 

Vilka ytterligare bör vi 

samverka med för att 

skapa synergier och nå 

bästa möjliga resultat? 

Inom staden och 

bolagskoncernen? 

Byggaktörer/ 

fastighetsägare/ 

näringsidkare/ 

föreningar?  

Finns intressegrupper 

som driver andra 

agendor som vi bör 

samverka med?  
 

Finns fler frågor att 

samverka kring för 

områdets bästa? 

Finns samverkansform på 

områdesnivå som kan 

användas? 

Har fler frågor väckts att 
samverka kring för 
stadens?  
 
Finns samverkansform på 

kommunnivå som kan 

användas? 
 

Vilka åtgärder 
behövs för att 
förbättra 
förslaget? 
 
Vem har 

ansvar?  

Vilka risker eller 

hinder finns att 

inte nå upp till 

önskat läge? 

Hur kan vi öka 

chansen att 

lyckas?  

Hur säkrar vi ja-

svaren? 

Vem har ansvar? 
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