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Stadens sociala samband
– en konferens om människans centrala
roll för hållbar stadsutveckling
Bakgrund
Delegationen för hållbara städer, Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö stad bjöd
i juni 2012 in till konferensen Stadens sociala samband. Konferensen tog sig an
stadens utmaningar på ett nytt sätt genom att visa på den förändringskraft som
skapas när människan ges den centrala rollen. Hur städer planeras, byggs, förvaltas
och utvecklas har tydliga samband med människors hälsa och delaktighet, förutsättningar för integration, jämställdhet och demokrati liksom möjligheten att minimera
miljö- och klimatpåverkan.
Syftet med konferensen var att öka förståelsen för innebörden av den sociala
dimensionen av hållbar stadsutveckling och tydliggöra sambanden mellan den
sociala dimensionen och klimataspekterna och även åskådliggöra dessa samband
ur ett ekonomiskt perspektiv.
Konferensen tog avstamp i tre utgångspunkter; den första handlar om att
människors grundläggande livsvillkor behöver vara uppfyllda och tillgångar
rimligt rättvist fördelade. Det gäller till exempel försörjning, trygghet, känsla av
tillhörighet. Den andra utgångspunkten handlar om människors möjlighet att bidra
till en hållbar värld, det vill säga frågor om ansvar, aktiva konsumtionsval och
livsstil. Den tredje utgångspunkten handlar om vikten av värderingar, visioner och
ledarskap både på individ-, företags- och samhällsnivå.
Konferensens första dag inleddes med att lägga en teoretisk grund och redogöra
för utgångspunkterna. Ämnen som beskrevs var till exempel innebörden av
sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling, klimatutmaningen, människors
värderingar av välbefinnande, lokala fotavtryck ur ett konsumtionsperspektiv,
livsmiljö och levnadsvanor, individens möjlighet att påverka sitt klimatavtryck,
resonemang om inkludering och rättvisa samt samtal om värderingar och värden.
Andra dagen fokuserade på konkreta goda exempel samt rundabordssamtal med
konferensdeltagarna. En kavalkad med projekt från Malmö och panelsamtal med
representanter från andra stadsdelar i hela Sverige lyfte fram en mängd intressanta
och kreativa projekt och aktörer i samhällsutvecklingen. Bland exemplen fanns
Malmös stads arbete med bostadstillsyn där staden sätter press på fastighetsägare
med undermålig skötsel, en arbetsmarknadsutbildning för plåtslagare i Örebro,
kommunikation med föräldrar genom gemenskapsodling, engagerade
ungdomsföreningar som skapar gemenskap och en ideell förening som skapar
meningsfulla arbeten för kvinnor som haft svårigheter att komma in på
arbetsmarknaden. En inspelad videointervju med integrationsminister Erik
Ullenhag samt föredrag om hållbart ledarskap och konsten att fatta kloka och
hållbara beslut avslutade konferensen.

Några sammanfattande reflektioner
På konferensen belystes hur resultatet av arbete med fysisk planering, byggande
och boende, folkhälsa, urbant utvecklingsarbete och klimatarbete intimt hänger
samman.
Tillit är en viktig byggsten
En slutsats av konferensen är att den sociala dimensionen av hållbar utveckling är
avgörande för utvecklingen av de övriga dimensionerna och att staden är en social
konstruktion. Hållbarhet liknades vid ett komplicerat humanekologiskt system,
där balans måste finnas för att inte orsaka stress. Det sociala kapitalet mätt i tillit
bygger upp den sociala dimensionen. Denna tillit skapas genom delaktighet i
samhället och känslan av gemenskap med andra individer.
Planera för livskvalitet
Det konstaterades vidare att städer måste planeras för välbefinnande och
livskvalitet. Det vi människor värdesätter högst, som till exempel tid till nära
relationer, kostar minst, både vad gäller pengar, energi och material. Det faktum
att klimatpåverkande utsläpp av den samlade svenska konsumtionen till 60
procent sker utomlands och att en inkomstökning med tio procent bidrar till nio
procents ökning av energi- och materialrelaterad konsumtion, tydliggjorde att det
krävs strategier för hållbar utveckling som kompletterar teknikgenombrott och
uppmaningar till livsstilsförändringar. Det behövs ett starkare fokus på
välbefinnande som drivkraft. ”Att lösa klimatfrågorna handlar om att planera för
livskvalitet. … Det handlar om samhällsplanering och samhällsomvandling så att
det blir bra för människor, endast så kan vi lösa klimatfrågorna” avslutade
Miljöminister Lena Ek konferensens första dag.
Indikatorer för mänskliga värden
Konferensen betonade också vikten av att bygga en framtidstro hos människor och
att sätta barn och ungas positiva utveckling i främsta rummet. Det är lönsamt att
arbeta förebyggande och mycket dyrt att arbeta reaktivt. Vi måste bli mycket
bättre på att utveckla och använda mätbara indikatorer för mänskliga värden och
för att visa på samhällets insatser och utveckling över tid.
Etiska ramar, långsiktighet och engagemang
Avslutningsvis uppmärksammades att de bakomliggande systemvillkor och de
mekanismer som styr marknaden idag måste förändras. Marknaden måste utrustas
med tydliga etiska ramar och värderingar som stakar ut en riktning mot det
hållbara samhälle vi vill ha. För detta krävs ett ledarskap som använder styrmedel
som tar hänsyn till sociala och ekologiska värden så att dessa faktorer blir en
förutsättning för ökad välfärd och samhällsutveckling.
Ordförande för Delegationen för hållbara städer, Peter Örn, avslutade konferensen
genom att understryka att såväl politiskt ledarskap som näringslivets ledarskap
måste genomsyras av hållbarhet och långsiktighet och inte minst engagemang.

Välkommen och inledning
Konferensarrangörerna, representerade av Katarina Pelin, Malmö stad, Janna
Valik, Boverket och Peter Örn, Delegationen för hållbara städer, inledde med att
välkomna deltagarna till konferensen.
”Jorden överlever utan oss människor, men vi människor överlever inte utan jorden.
Det innebär i sig att vi måste hantera jordens resurser på ett bra sätt och för att göra
det måste vi hantera varandra på ett bra sätt”. Med de orden inledde Katarina
Pelin, miljödirektör Malmö stad och ledamot av Delegationen för hållbara städer,
konferensen och hälsade deltagarna varmt välkomna till Malmö.
”Detta är staden som har burit fram en stor hjälte. Boken om Zlatan är en av de
mest ärliga och nakna samhällsbeskrivningar som jag har tagit del och är intressant
för alla som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor ” fortsatte Janna Valik,
generaldirektör för Boverket och ledamot av Delegationen för hållbara städer.
Janna framhöll att Boverket är en nationell myndighet som utifrån ett
medborgarperspektiv arbetar med samhällsplanering, byggande och boende och
nämnde bl.a. arbetet med regeringsuppdraget ”Tryggt och Jämt”. Gestaltningen av
den offentliga miljön är mycket viktig för hur vi människor mår. Vidare lyfte Janna
fram att Boverket tagit initiativ till rundabordssamtal om en nationell plattform för
att komma vidare i arbetet med hållbar stadsutveckling.
Peter Örn, ordförande för Delegationen för hållbara städer och moderator för
konferensen, tog vid och berättade om konferensens upplägg med både teori,
praktik och interaktion på schemat. Peter uppmärksammade också Karin
Grönberg, som hade till uppgift att dokumentera konferensen genom att ”liveillustrera” och visuellt simultantolka det som sades på konferensen.

Den sociala dimensionen och påverkan på
klimatet
Vad innebär den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling?
Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin och global hälsa och kommissionär i
Kommissionen för socialt hållbart Malmö, visade på vikten av att förstå helheten när
det gäller hållbar utveckling och hälsa.
Per-Olof talade om hållbarheten som ett komplicerat human-ekologiskt system,
liknande den vid människokroppen, där delsystemen hela tiden är beroende av
varandra. Han definierade delsystemen som de olika hållbarhetsdimensionerna, där
ingen är överordnad någon annan, och där den enskilda dimensionen påverkar
helheten.
Per-Olof talade om hur systemet i
en ohållbar utveckling ofta sätts ur
balans genom att något delsystem
får stå tillbaka för tillväxten av ett
annat. Detta, menade Per-Olof,
leder till stress i systemet vilket
precis som stress hos människor
kan fungera för stunden men är
ohållbart i längden. Han talade
även om hur det i komplicerade
system finns en brytpunkt, en så
kallad tipping point, där
utvecklingen inte längre är linjär
utan blir självgenererande och
accelererar. Som exempel nämnde
Per-Olof ekonomins och biologins
brytpunkter – att det exempelvis
finns brytpunkter för hur mycket
en människokropps delsystem
klarar av innan det allvarligt
påverkar hela kroppen.1
Per-Olof fortsatte med att belysa den sociala dimensionen, och dess del i den
hållbara utvecklingen. Har även detta delsystem en brytpunkt? Hur kan man se att
det sociala delsystemet är ur balans? Per-Olof menar att ökad ojämlikhet är ett tecken
på att det sociala delsystemet är ur balans, och att brytpunkten i systemet är när det
sociala kontraktet inte längre kan upprätthållas. Det sociala kontraktet innebär bl.a.
att medborgarna har förtroende för staten vilket t.ex. gör dem beredda att betala skatt
för samhällets bästa. Tre bärande element för att ett socialt kontrakt ska kunna
upprätthållas är frihet att utvecklas, rättvisa villkor och deltagande i
samhällsprocessen.
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Andra exempel finns i den ekologiska dimensionen med t.ex. ändrade havsströmmar, accelererande växthusgaser när
permafrosten släpper m.m. (rapportörens anm)

För att motverka obalans i den sociala dimensionen behövs socialt kapital, något som
Robert Putnam, professor i statsvetenskap från Harvard University, menar mäts
genom tillit. Per-Olof beskrev vidare Putnams teori om hur tillit skapas genom
deltagande i samhällsprocessen och samarbete med andra individer, vilket i sin tur
leder till gemensamma värderingar och på sikt tillit. Men hur kan man då intervenera
för att skapa denna tillit? Per-Olof menade att detta görs bäst genom att skapa
naturliga arenor för deltagande. Naturliga arenor för deltagande är till exempel
bostadsområdet, arbetsplatsen, skolan och fritidsgården. Om dessa är homogena sett
till ålder, kön, inkomst, bakgrund, skapar de dock enbart ett socialt kapital inom den
egna gruppen. Det är därför viktigt för ett inkluderande samhälle med ett
överbryggande socialt kapital, där individer deltar i processer med en
sammansättning av människor som speglar sammansättningen i hela samhället.

Klimatomställningen och det goda livet
John Holmberg, professor i fysisk resursteori och vice rektor på Chalmers i
Göteborg har, bl.a. på uppdrag av Naturvårdsverket, och tillsammans med
forskarkollegor inom Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet, skrivit
rapporten Klimatomställningen och det goda livet, (rapport 6458).
John började med att uppmärksamma att Bruntlandkommissionens definition på
hållbar utveckling i första hand handlar om att uppfylla människors välbefinnande
och att detta välbefinnande i sin tur grundar sig på de tre numera välkända
fundamenten ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
John beskrev också den dubbla utmaning som världen står inför idag där jordens
resurser minskar samtidigt som behoven ökar. Tre faktorer driver på behoven; den
ökande befolkningen, den växande ekonomin och material- och energiintensiteten.
Det positiva är dock att befolkningsökningens takt minskar. Samtidigt har vi en
åldrande befolkning och en snabbt pågående urbanisering. Den ständiga tillväxten
bidrar också till en ökad efterfrågan. Den stora frågan handlar dock om välfärdens
fördelning.
Den andra sidan av utmaningen handlar om världens krympande resurser och om
kampen om resurserna. John talade om resursknapphet, assimilationsknapphet och
ytknapphet och exemplifierade med matpriserna som nått rekordhöga höjder - en
fördubbling på fem år. Resursbristen vad gäller vissa specialmetaller har utvecklats
till en säkerhetsfråga precis som vattenfrågan. Jordens och naturens förmåga att ta
upp t.ex. koldioxidutsläpp minskar, dvs. assimilationsknappheten ökar, vilket den
utbredda koralldöden är ett exempel på.
När man betänker att 80 procent av vår energi idag kommer från fossila källor kan
det verka rent av omöjligt att klara av utmaningarna. John visade dock flera exempel
på hur tekniken är en del av möjligheten; solenergi är framtiden. Varje timma
kommer det in så mycket solenergi till jorden som världen använder på ett helt år.
Vissa dagar står solel för 40 procent av Tysklands elbehov. Det finns flera exempel
på användningsområden för solceller; solceller integrerade i fasadmaterial, solceller
för kyltransport, m.m. Det krävs inte ens speciellt stor yta för att försörja hela
världen med solel.

Den största utmaningen när det gäller att vända trenden, menar John, handlar om
användarperspektivet. Detta exemplifierades med en jämförelse av den utveckling
som skett inom byggnadssektorn respektive fordonsutvecklingen. För att klara
framtidens klimatutmaning pekar de flesta scenarier på att energieffektiviseringen
måste öka kraftigt, till exempel föreslår International Energy Agency i sin rapport
World Energy Outlook att energieffektiviseringen bör stå för minst 50 procent av
CO2 minskningen till år 2030. Skillnaden mellan energibehovet för de mest
energieffektiva nya byggnaderna och normalbeståndet av nybyggda hus är mycket
stor, trots att tekniken inte skiljer så mycket. När det gäller de bilar som säljs i
Sverige har motorstyrka, topphastighet, vikt och accelerationsförmåga ökat kraftigt
de senaste trettio åren medan bensinförbrukningen bara har minskat lite. Faktum är
att hela 65 procent av teknikutvecklingen har använts till att kompensera för ökad
prestanda, och endast 35 procent har använts för att minska bränsleanvändningen.
Att det finns en enorm potential när det gäller effektivisering stod dock klart när
John visade en bil konstruerad av franska studenter som kan köra 490 mil på en liter
bränsle.
John tog upp intressanta undersökningar som visar att 10 procent i inkomstökning
innebär 9 procent i form av ökad energiförbrukning. Det är stor skillnad mellan vad
vi människor väljer att lägga våra pengar på. Mellan två hushåll kan samma utgift
skilja så mycket som upp till 3,5 gånger vad gäller energi- och materialintensiv
konsumtion. Mycket av förklaringen handlar om hur vi väljer att leva våra liv.
Tidigare reaktioner på hur vi ska tackla utmaningen har handlat om att vi behöver
mana på livsstilsförändringar, vilka oftast varit förknippade med någon typ av
uppoffringar. John menade att man istället skulle kunna se ”det goda livet” som en
lösning, då aktiviteter som gör oss lyckliga ofta även är bättre för klimatet. Men vad
är det som utmärker ett gott liv? Redan i ett tal från 1968 uppmärksammade den
amerikanske presidenten Robert F Kennedy på att BNP mäter allting förutom det
som gör livet värt att leva.

Det finns idag ganska många exempel på kritik mot ett konsumtionssamhälle som
inte gör oss lyckligare. Den brittiske ekonomen Richard Layard har samlat flera
undersökningar och exempel i rapporten Happiness, Lessons from a New Science
(2006). Redan på 70-talet började Bhutan utveckla Gross National Happiness, ett
nytt globalt uppföljningssystem som de utmanat världen med, och som bl.a. lett till
spännande FN-möten under våren 2012. Fler hoppingivande tendenser finns; både
Storbritannien och Frankrike har tillsatt kommissioner som uppmärksammar frågan
om alternativa mätmetoder som komplement till BNP. Vetenskapligt belagda
undersökningar som studerat vad som är viktigt på den personliga nivån och på
samhällsnivå ligger till grund för denna utveckling. 2

Egenskaper och beteenden hos
lyckliga människor
Mycket tid till nära relationer
Motionerar regelbundet
Engagerade i livslånga mål och
ambitioner
Lätt att uttrycka tacksamhet
Hjälper kollegor och främmande
Optimistisk syn på framtiden
Lever i nuet, njuter av livets
glädjeämnen
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Faktorer för samhälleligt
välbefinnande
Hög utbildningsnivå
Fungerande demokrati
Mellanmänsklig tillit
Jämställdhet mellan könen
Ekonomisk jämlikhet
BNP på minst 100 000 kr/capita

Källa: Brülde, Bengt (2007), Lycka och lidande : begrepp, metod och förklaring (1. uppl. edn.; Lund: Studentlitteratur) 390 s.
Lyubomirsky, Sonja (2008), Lyckans verktyg : en vetenskaplig guide till lycka, trans. Johan Nilsson (Stockholm: Natur och
kultur) 324 s.

Med sådan kunskap som bas kan man mäta vad som krävs för att vi ska bli lyckliga
och hur mycket energi och material som krävs för att uppnå detta. 3

Slutsatser av undersökningarna är att vårt materialistiska levnadssätt gör oss mindre
lyckliga. Det leder dessutom till stress av olika slag som man då försöker lugna ned
genom att konsumera mer.
Det finns flera exempel på att beteenden/mönster går att förändra. Ett internationellt
exempel är från Colombia där borgmästaren i huvudstaden Bogotá bestämde sig för
att bygga nya busslinjer, parker och bra gång- och cykelbanor så att även fattiga
människor kunde färdas på ett värdigare sätt. Sammanhållningen i samhället
förbättrades, välbefinnandet ökade – och som en bieffekt minskade trafiken och
miljöbelastningen. Sammanhållning, rättvisa och hållbar utveckling hänger alltså
nära samman. Det krävs dock mod och tillit för att förändra invanda mönster och att
vi blir bättre på att lyssna på varandra, avslutade John.
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Lokala fotavtryck ur ett konsumtionsperspektiv
Katarina Axelsson, projektledare vid Stockholm Environment Institute,
presenterade ett projekt där man kartlagt konsumtionsbaserade klimatfotavtryck och
ekologiska fotavtryck.
Katarina började med att redogöra för skillnaden mellan traditionell och
konsumtionsbaserad utsläppsredovisning. Traditionellt beräknas klimatpåverkan
utifrån de direkta och så kallade territoriella klimatpåverkande utsläppen på nationell
nivå, från till exempel våra transporter, våra näringsverksamheter och vår
uppvärmning.
Med ett konsumtionsbaserat perspektiv studerar man istället den miljöpåverkan som
uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster längs med hela
produktionskedjan, som till exempel boende, transporter, livsmedel, shopping och
offentliga tjänster. På detta sätt tar man hänsyn även till miljöpåverkan från
tillverkningen av de varor och tjänster som importeras till Sverige, medan varor som
exporteras räknas av. Jämfört med de nationella utsläppssiffror som regelbundet
redovisas nationellt och rapporteras in till bland annat UNFCCC, är de konsumtionsbaserade utsläppen ungefär dubbelt så höga. Om vi ska komma till rätta med de
globala miljöproblemen är det av stor vikt att vi skapar förståelse för var och varför
utsläppen sker. Konsumtionsmönstrens klimat- och miljöpåverkan har nu även
införlivats i generationsmålet i miljömålssystemet och Naturvårdsverket har fått i
uppdrag att utveckla indikatorer för att mäta och följa upp målet.
Katarina redogjorde för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp i en internationell
jämförelse. Den visar att Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Holland och
Österrike står för markant högre andel konsumtionsbaserade utsläpp än andra länder.
Gemensamt för dessa länder är att de är små, rika, har en välutbildad befolkning,
något som resulterar i en stor efterfrågan på importerade varor.
Katarina redogjorde även för en studie från Naturvårdsverket som visar att utsläppen
utomlands som ett resultat av vår konsumtion (genom import) under åren 2000-2008
har ökat med cirka 30 procent samtidigt som utsläppen nationellt minskat med 13
procent. Totalt innebär detta att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp ökat med
totalt 9 procent under perioden.
Ett konsumtionsbaserat perspektiv på klimatpåverkande utsläpp bidrar till en ökad
förståelse för vad som ligger bakom de globala utsläppen, och är ett viktigt
komplement till det traditionella sättet att mäta utsläpp av växthusgaser. Det
illustrerar också vikten av att verka för ett rättvist utrymme – även för kommande
generationer, menade Katarina.
Katarina berättade vidare om analysmetoden REAP, Resource and Energy Analysis
Programme, som är ett verktyg som kan användas för att illustrera fotavtryck på
olika nivåer; nationellt, regionalt och lokalt. En jämförelse mellan ett antal
kommuner i Sverige har gjorts. REAP:s främsta målgrupp utgörs av kommuner och
regionala myndigheter. Verktyget tillhandahålls kostnadsfritt för dessa grupper.
Utsläpp av växthusgaser i kommunerna ser till en början ganska lika ut, men det
finns skillnader. Utsläpp från transport och energiförbrukningen är lägre i de större
städerna, eftersom fler åker kollektivt och bor med närhet till service t.ex. När det
gäller konsumtionsbaserade utsläpp från livsmedel så är förhållandet omvänt. Där är

utsläppen högre i större städer. Stockholm, som ofta lyfts fram som en förebild när
det gäller hållbarhet, har i denna mätning störst ekologiskt fotavtryck per capita i
Sverige.

I Sverige har hushållens köttkonsumtion ökat med 70 procent sedan 1960 och den
fortsätter att öka. Däremot går det åt rätt håll när det gäller hushållens
energianvändning som har minskat med 18 procent sedan 1990, medan
transportsektorns energiförbrukning har ökat med 26 procent och fortsätter att öka.
Av hushållens totala konsumtion och utsläpp av växthusgaser per person i Malmö
utgörs de största ¾ delarna av livsmedel, boende, vatten, el och energi samt
transporter. Och bryter man ned livsmedel ytterligare så kan man se att t.ex.
köttkonsumtionen står för 33 procent av livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan
och bidrar med utsläpp av 0,64 ton CO2 per person.
Katarina berättade vidare om projektet York Green Neighbourhood Challenge, där
man studerat fotavtryck från klimatpåverkan på stadsdelsnivå. Projektet ingick i en
nationell brittiskt kampanj om att minska utsläppen av koldioxid med 10 procent
under 2012.
Det fanns flera mål med projektet. Man ville testa en ny metod som utgår från
grupper istället för individer. Förutom att få ned klimatpåverkan så ville man också
öka sammanhållningen. I ett första steg kartlades stadsdelen med hjälp av REAP
modellen. Socioekonomiska data samlades in, konsumtionsmönster,
bostadsbeståndet och dess energianvändning, samt transportmönster kartlades.
Resultatet visade att de konsumtionsbaserade utsläppen varierade mellan 9 ton CO2
per person till 14.5 ton CO2 per person inom regionen. Även attityder kartlades och
befolkningen delades sedan in i nio grupper bland annat utifrån hur pass
miljöinriktad attityd personerna hade. Ett antal grupper valdes ut för att genomgå ett
handlingsprogram för att medvetandegöra hur livsstil och konsumtionsmönster

påverkar klimatpåverkande utsläpp. De fick bl.a. genomföra fotavtrycksanalyser, ta
fram personliga handlingsplaner och fastställa mål om att minska sin
klimatpåverkan. Varje grupp fick också en mentor.
Projektet resulterade i en minskning av klimatpåverkande utsläpp med i genomsnitt
11 procent, det vill säga 2 ton per person. I projektets avslutande skede fick
deltagarna utmärkelser, guld, silver eller brons, beroende på uppnått resultat.
Dessutom fick de pengar till gruppen för att fortsätta sitt arbete.
Avslutningsvis poängterade Katarina att detta är ett bra exempel på hur man kan
arbeta i grupp, på vikten av att städer har en genomtänkt struktur och på att metoden
uppmärksammar oss på att alltid se staden som en del av ett globalt sammanhang.

Människans centrala roll – villkor och
möjligheter att medverka
Hur utvecklar vi en rättvis och inkluderande stad?
Micael Nilsson, Boverket, presenterade myndighetens roll i det urbana
utvecklingsarbetet i Sverige. Boverket har som uppgift att samla in och sprida
kunskap som sedan återförs till ansvariga regeringsdepartement, att knyta
forskning närmare de kommuner som ingår i det urbana utvecklingsarbetet,
samt att särskilt beakta den byggda miljöns betydelse för hållbar
stadsutveckling.
Micael anknöt till kunskapsläget idag. Det är grundlagt att den
rumsliga boendesegregationen inte är långsiktigt hållbar. Viss
kunskap finns gällande kopplingen mellan bostadsområdens
fysiska struktur och upplevd social exkludering. Samtidigt
argumenterade Micael för att det finns stora kunskapsluckor, till
exempel avsaknaden av empiriska studier som stödjer teorier om
integration genom att skapa mötesrum i staden.
Boverket har rest runt till utsatta områden i nio kommuner i
Sverige och samlat information och erfarenheter. Dessa besök
visade på flera problem såsom fattigdom, trångboddhet och
arbetslöshet, men även på bristande kunskap om boendekarriärer
och en retorisk klyfta mellan policynivån och den faktiska
rumsliga förändringen.
Micael avslutade sin presentation genom att ställa frågan: ”den
sociala dimensionen, behöver det vara så svårt?” Han menade att
dessa frågor inte är nya för vår tid; fattigdom, utanförskap och ett
bristande socialt kontrakt är frågor vi tacklats med förut. Behovet
av att definiera om vår tid som något väsentligt skilt från
gårdagen kanske leder till att vi överskattar utvecklingen och
glömmer att problem från förr kvarstår. Den svenska
välfärdsmodellen och 1900-talets arbete med folkhälsa skulle
kunna användas som inspiration i även idag.

Hur utvecklar vi en hälsofrämjande livsmiljö för goda levnadsvanor?
Marlén Ljusberg, Folkhälsoinstitutet, berättade om utvecklingsprojektet
”Livsmiljö och levnadsvanor” som identifierar faktorer i livsmiljön som har
särskilt stor betydelse för människors levnadsvanor. Hur kan samhällsplanering
påverka folkhälsan?
Marlén visade på behovet av förändring genom att presentera dagens stora
folkhälsoutmaningar, nämligen de icke smittsamma sjukdomarna; de som man
benämner de livsstilsrelaterade. WHO räknar med att 60 procent av den för
tidiga dödligheten beror på ohälsosamma levnadsvanor. Fysisk inaktivitet är
numera den fjärde största orsaken till förtida död i världen. I Sverige uppger
varannan kvinna och två av tre män mellan 16 och 84 år att de har ohälsosamma
levnadsvanor. Cirka 40 procent av dessa menar att de behöver stöd för att kunna
ändra sina vanor. Dessa, ofta stillasittande, vanor kostar samhället ofantliga
summor och leder även till psykisk stress.

Marlén betonade att hur vi utformar och organiserar vårt samhälle har stor
påverkan på folkhälsan. Faktorer som Marlén lyfte fram som viktiga för
utvecklingen av en hälsofrämjande miljö är underlättandet av val av hälsosamma
levnadsvanor samt tillgången till kvalitetsytor för fysisk aktivitet i staden.
Samtidigt pågår en minskning av attraktiva grönytor, torg och stråk och få
kommuner anger att de prioriterar samhällsplanering för att främja fysisk
aktivitet.
Marlén menade att planerare har det svårt i ”perspektivträngseln” mellan allt
som ska prioriteras i samhället. Hon framhöll dock att folkhälsan berör alla
hållbarhetsaspekter. Ett socialt perspektiv är till exempel hur dålig hälsa drabbar
vissa grupper mer än andra och hur dessa grupper ofta redan är utsatta genom

fattigdom och segregation. Marlén framhöll vikten av att använda mätbara
indikatorer för att visa på samhällets insatser och deras resultat över tid.

Katalysatorer för förändring i miljonprogrammen
Madeleine Opira, är en av initiativtagarna till tankesmedjan A Million Minds, en
tankesmedja med aktörer från Stockholms förorter som arbetar för att möjliggöra
förändring, med fokus på miljonprogrammen, genom att delta i den offentliga
debatten samt utveckla projekt och verksamheter som stärker den sociala
infrastrukturen.
Madeleine beskrev de mekanismer som triggar igång förändringsaktörer i
miljonprogrammen ur tankesmedjans A Million Minds’ perspektiv.
Tankesmedjan menar att ett fokus på just miljonprogrammen är viktigt eftersom det
är i dessa områden man kan göra skillnad och hjälpa till att motverka fattigdom,
känslan av främlingskap och arbetslöshet.
Madeleine visade på olika katalysatorer för förändring och tog bland annat upp
behovet att sätta barnens bästa i främsta rummet och förmågan att se möjligheter och
hinder som kan överkommas. Madeleine tog även upp företeelser som kan uppfattas
som hinder till exempel medias ensidiga rapportering och trögrörligheten i politiken,
och menade att frustrationen med dessa har del i att skapa aktörer som vill förändra
utvecklingen. Madeleine ansåg att ett gemensamt ”förvaltartänk” har stor betydelse
som grunden för en social, ekonomisk och kulturellt hållbar utveckling, och menade
att ett kortsiktigt tankesätt kring bostaden ofta återfinns hos både individ,
fastighetsbolag och stat.
Madeleines huvudbudskap var att Sverige har förutsättningar att gripa chansen att ta
tillvara på människors inneboende kapacitet och drivkrafter. - ”Ja, vi har utmaningar,
vi har ungdomar utan framtidstro och områden som behöver rustas upp, men det går
att fixa!”

Hur mycket kan individen påverka sitt klimatavtryck?
Håkan Axelsson, Vattenfall, projektledare för projektet One Tonne Life och Nils
Lindell, pappan i One Tonne Life-familjen, berättade om bakgrund och
erfarenheter från projektet. One Tonne Life - projektet var ett samarbete mellan
Vattenfall, A-hus, Chalmers, ICA, Siemens, Stockholms stad och Volvo som syftade
till att undersöka om det är möjligt för en människa att med dagens teknik leva ett liv
där man förbrukar varor och el som högst släpper ut ett ton koldioxid per år, det vill
säga ett liv med har ett CO2-fotavtryck på högst 1 ton per person och år.
Håkan berättade hur projektet kom till i samband med Vattenfalls 100-års-jubileum,
där tankarna på de kommande hundra åren ledde fram till en bok om att leva
energieffektivt. Beräkningen byggde vår planet jorden med folkmängden 10
miljarder människor och där 10 gigaton koldioxid är vad jorden klarar av att ta hand
om per år. Varje människa kan då släppa ut högst ett ton växthusgaser per år. Denna
insikt ledde fram till experimentet att undersöka hur ett liv med så lågt CO2fotavtryck kan se ut.

En genomsnittlig svensk genererar i snitt ca 7 ton CO2 utsläpp per år. Vad krävs
egentligen för att leva klimatneutralt? Familjen Lindell antog utmaningen och
flyttade in i One Tonne Life huset i januari 2011. Till sin hjälp hade de ett
energismart hus, en elbil och en expertpanel till hjälp.
Nils, pappa i familjen berättade om sina personliga erfarenheter av tiden i projektet.
Nils beskrev huset, bilen och matvanorna och hur vardagslivet gestaltade sig.
Projektet tillhandahöll mängder av olika redskap som stöd för att leva mer
koldioxideffektivt, till exempel hjälpte ICA till att både planera måltider och
presentera hur mycket koldioxidutsläpp familjens matinköp kostade per vecka.

– Hur mycket betyder ökad kunskap och medvetenhet om våra vanor och livsstilars
för påverkan på klimat och miljö? Nils slutsats efter projektet är att minskade
koldioxidutsläpp i vardagen till hälften handlar om teknik och hjälpmedel och till
andra hälften om människans val och inställning. Ytterligare en slutsats är att minska
CO2-fotavtrycket med 60 procent jämfört dagens nivå ändå innebär ett mycket
bekvämt liv. Det är dessutom möjligt att genom en större ansträngning komma ner
till en 80-procentig minskning av CO2-fotavtrycket jämfört med dagens nivå.

Värderingar och värden
Har vi råd att inte inkludera människor?
Katarina Ahlqvist, VD för Gårdstensbostäder AB och ledamot i Delegationen för
hållbara städer, ledde ett samtal om värderingar och värden kopplat till
samhällsekonomiska kalkyler tillsammans med Gunnar Blomé, doktor i
fastighetsekonomi vid Malmö högskola, Institutionen för urbana studier och Lena
Hök, ansvarig för Skandias stiftelse ”Idéer för livet”.
Katarina inledde samtalet:
– Fler och fler inser vikten av att prioritera ett socialt hållbart samhälle.
Miljömässiga problem ska lösas genom att ta med sig både den ekonomiska och
sociala dimensionen. Det handlar om en process och en färdväg. Det handlar om
oss människor och det handlar om vår överlevnad. Så enkelt och så svårt är det.
Det är komplext, annars hade vi löst det för länge sedan. Och vi inser att ju mer vi
vet, desto mer vet vi att vi inte vet och därför är det så viktigt för oss att vi träffas
så här och lär oss. Hittills har vi lärt att den sociala dimensionen handlar om vårt
eget agerande, våra beteenden och det är jätteviktigt. Men det handlar också om
välfärden, vikten av att vi alla får ett gott liv, en bra bostad, ett arbete att gå till, en
skola som fungerar, hälsa och trygghet. Vi ser också att polariseringen ökar.
Polarisering, känslan av orättvisa, tar sig olika uttryck. Vi reagerar olika utifrån
var vi befinner oss men också utifrån de värden vi bär med oss. Och därmed
kommer vi in på det som är värden och värderingar. Det handlar om att tänka i
nya banor på problem som vi har förorsakat genom gammalt tänkande.

Gunnar Blomé och Lena Hök fortsatte med korta presentationer.

Lönsamhetsbedömningar - värdet av insatser
Gunnar Blomé har i sina studier sett att det finns väldigt lite kunskap om företagens
perspektiv i de sociala frågorna. Det är heller inte särskilt vanligt med
samhällsekonomiska studier i upprustningsprojekt eller satsningar i
miljonprogramsområden.
Gunnar visade på fyra skäl till varför vi inte räknar mera på lönsamhet när det gäller
sociala satsningar:
•
•
•
•

Brist på strukturerad relevant information.
Svårt att göra hypotetiska bedömningar om framtiden.
Svårt att uppskatta värdet av satsningar.
Svårt att urskilja värdet av enskilda satsningar och vad som ”kan” påverkas av
andra faktorer eller strukturella förändringar i samhället.

Grundtanken när man pratar om lönsamhetskalkylering är att man ska fånga upp
olika typer av konsekvenser av beslut. När det gäller t.ex. infrastruktursatsningar är
man långt framme och tar i princip alltid fram konsekvensanalyser, men när det
gäller andra satsningar är det inte lika vanligt.
Gunnar framhöll att både för bostadsområdets egen del, för dess fastighetsbolag, och
för att möjliggöra jämförelser krävs det mer utvecklade metoder; dels för att
identifiera vilka värden som bör tas med, och dels för att värdera effekterna av
insatserna.
– Vad är det värt att människor är trygga i sitt bostadshus och i sitt bostadsområde?
– Vad är det värt att människor kan fungera och ha ett socialt liv? Svårigheten att
värdesätta och översätta vissa värden till pengar får dock inte hindra att man
fortsätter att problematisera, diskutera och undersöka möjligheterna att räkna på
dessa faktorer. Och man behöver mäta företagsvärden tillsammans med
samhällsekonomiska värden i en gemensam kalkyl.
Det behövs också kontinuerliga, systematiska uppföljningar. Fallstudiebaserad
forskning behöver kompletteras med komparativa studier som jämför olika områden
med varandra och utvecklar nya modeller för det.
Gunnar refererade till de två exemplen Öster i Gävle och i Herrgården i Malmö där
sociala satsningar ledde till att tomma lägenheter blev uthyrda och intäkterna ökade.
I båda fallen minskade kostnaderna betydligt, vilket var positivt för
fastighetsvärdena. De sociala satsningarna i respektive upprustningsprojekt var
avgörande för att de här projekten skulle fungera. ”-Sociala insatser är billiga i
förhållande till värdeutväxling och i jämförelse med t ex. fysiska investeringar.”
För att få igång en starkare kraft i förändringsarbetet är det viktigt att skapa nätverk
och få med alla i arbetet även på den lokala nivån. Det är också viktigt att koppla de
genomförda satsningarna till den ordinarie förvaltningen för att de positiva
effekterna ska bibehållas. Det är ofta här det brister – den här bryggan är osynlig och
det gör det lätt att snabbt tappa de positiva effekterna.
En slutsats av Gunnars presentation var att sociala insatser är både ekonomiska och
avgörande för att upprustningsprojekten ska fungera. Det är billigt att satsa på
människorna och man bör hitta den kraft som finns bland de boende. Det behövs fler

undersökningar och samhällsekonomiska kalkyler. Det behövs även ett större fokus
på fastighetsägare som missköter sina fastigheter och sina hyresgäster genom
bristande underhåll.

Långsiktigt värdeskapande – i mänskliga och ekonomiska termer
Lena Hök berättade om hur Skandia startade stiftelsen ”Idéer för livet” för 25 år
sedan som en reaktion på de våldstendenser som bredde ut sig i samhället.
Stiftelsen ”Idéer för livet” arbetar förebyggande för att främja barns och ungas
utveckling.
Stiftelsen stöttar eldsjälar och tar fram metoder, material och handledning för att
stötta offentlig sektor och organisationer i ett förebyggande arbete i samarbete
med mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och skolor. De har bl.a. sett att det
behövs insatser för unga tjejer som skär sig och är deprimerade och för unga killar
som har koncentrationssvårigheter. Stiftelsen menar att det är överraskande att
samhället inte anser sig ha råd med förebyggande insatser. Som försäkringsbolag
arbetar Skandia efter principerna att det är för dyrt att arbeta reaktivt. Det är
lönsamt att försäkra någons liv och hälsa om den personen håller sig frisk och
levande. Det är en win-win situation mellan kunden och företaget. Skandia
konstaterade att om man räknar på den totala, långsiktiga kostnaden för
utanförskap så borde detsamma gälla för ’Försäkringsbolaget Sverige’ som för
andra försäkringsbolag; det är billigare att arbeta proaktivt än reaktivt. Det handlar
om ett långsiktigt eller ett kortsiktigt perspektiv.
Lena illustrerade sitt resonemang med ett exempel: Patrik, sju år, är på väg att hamna
på efterkälken i skolan. Gemensamt för många som hamnar i ett utanförskap är just
ett skolmisslyckande. För Patriks del innebär det ett behov av en insats för en
resursperson som omfattar cirka 100 000 – 150 000 kr per år under fyra till fem år.
Man behöver identifiera alternativkostnaden för valet att inte göra en insats i det här
skedet. Det finns en högre kostnad som är förknippad med att vara passiv och
reaktiv.

Bilden visar schematiskt den negativa karriärstegen in i ett utanförskap. Pilarna
visar var korta, billiga respektive långa och dyra insatser sker.

Den högre kostnaden börjar aktualiseras när Patrik blivit 13-14 år och han verkligen
börjar ställa till problem i lite större skala. Om samhället fångar upp tidiga signaler
och reagerar proaktivt kan man göra korta billiga insatser. Att vänta, att inte arbeta
förebyggande, och att vidta reaktiva åtgärder leder till långa och dyra insatser och
dessutom mänskligt lidande för både Patrik och förmodligen flera i hans omgivning.
Utan förebyggande åtgärder riskerar många barn att hamna i framtida utanförskap i
form av missbruk, psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.
På webbplatsen http://www.ideerforlivet.se/utanforskapetspris/ kan man se hur stora
summor det handlar om uträknat per kommun. Stiftelsen har också tagit fram ett
beräkningsverktyg som stöd för att arbeta förebyggande och utbildat 40 kommuner i
detta verktyg och förhållningssätt.4
Lena avslutade med att betona vikten av att samverka över gränserna och våga
interagera. Det kan krävas ett visst mått av mod för att göra det!
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Stiftelsen har med hjälp av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog uppskattat vad utanförskap kostar för
varje svensk kommun om man inte arbetar förebyggande.

PANELSAMTAL
I det samtal som sedan följde undrade Katarina Ahlqvist ifall fler försäkringsbolag
agerar i samma riktning som Skandia.
Lena framhöll att stiftelsen har en spjutspetsfunktion och att stiftelseformen har
gett dem möjlighet att våga satsa och tänka mer långsiktigt.
Katarina ställde en fråga till Gunnar Blomé om vad som är samhällsekonomiskt
angeläget och företagsekonomiskt lönsamt. Den nya lagstiftningen för allmännyttan
har fokus på affärsnyttan och samtidigt har vi inte sett var gränsen går för vilken roll
ett kommunalt bostadsbolag spelar i den sociala dimensionen. Skulle den nya
lagstiftningen kunna vara en hävstång för att än mer skärpa kraven på alla
fastighetsägare, alltså oavsett om man är privat eller är offentlig?
Gunnar menade att den nya lagstiftningen inte har testats än men man kan säga
att den tydliggör att man måste motivera sina beslut utifrån fastighetens ekonomi.
Man måste bli ännu bättre på att ta fram modeller så att man kan jämföra olika
värden och motivera olika satsningar. Kommunala bolag ska inte kunna göra
saker som inte är affärsmässigt motiverade. Men privata företag befinner sig ofta
i en annan kontext. Kanske ska man i framtiden ha större kommunala bolag,
kommunala bolag som går ihop i olika regioner och styr avkastningskraven för
att kunna ta investeringar som ligger på gränsen när det gäller lönsamhet.
Gunnar tog upp exemplet Stena Fastigheter som tillämpat relationsförvaltning i
cirka tio år som ett koncept utan att någon räknat på det.
Katarina undrade om kommunala fastighetsbolag kan bli större men ändå alltid utgå
från det lokala sammanhanget?
Gunnar menade att det borde vara möjligt och han framhöll att det handlar om
att tydliggöra utgångpunkten i fastighetens ekonomi och att det sedan är viktigt
att lägga på de andra samhällsvariablerna för att förstå det totala värdet. De
berörda kommunernas insatser bör ske enligt tydliga spelregler så att
bostadsföretagen vet att här kommer en investering att ske, en järnvägsstation
eller en bussförbindelse som kommer att öka ett områdes attraktivitet och då blir
det intressant också att investera i fastigheterna där. Kommunerna behöver ha
mål och visioner så att fastighetsägarna kan sätta igång. Sedan handlar det ju om
att få igång ett lokalt nätverk, att få igång ett partnerskap i området.
Katarina frågade Lena: -Vad gör vi för att stoppa den negativa spiralen med
utanförskap, vilka nycklar vill ni skicka med?
Lena framhöll att det är viktigt att sätta siffror även på det som kallas mjuka
värden. ”-Vi vet att förebyggande åtgärder är rätt men när du väl kommer till en
budgetsituation och ska argumentera för det så måste du ha siffror på det. Jag
har aldrig förstått varför man kallar livsviktiga frågor för mjuka värden. Men vi
har haft så stor respekt för ekonomerna så att vi inte ens har vågat sätta siffror på
sådana värden. Och där har det gått fruktansvärt fel. Om vi tror att det bara är
vägar och byggen som vi kan räkna på långsiktigt då har vi tänkt helt fel i
kunskapssamhället. Det är människor som är viktiga och vi måste kunna räkna på
hur vi stöttar individer och hur vi gör sociala investeringar.” Sociala satsningar
måste ses som en investering och inte bara som en kostnad. Kostnader är något
som man alltid försöker skära ned på i en budgetsituation. Man kan inte heller
sätta siffror per ”sugrör” inne i stuprören i samhällets budget, utan man måste

sätta siffror där man ser på helheten i tvärled. Det fordrar ett visst mod och mer
sociala ekonomer och mera ekonomiska socialvetare.
Gunnar betonade att det är en förtroendefråga att få med människorna det
handlar om i själva processen. ”-Vem gör man satsningen för och vad vill man
åstadkomma? Ska det hända något måste man ha en budget och en ekonomi.” Det
behövs en stark förankring bland de aktörer som finns i området med tydliga
spelregler för framtiden som bl.a. handlar om hyressättningen, vilka investeringar
man gör i det lokala samhället och vilka mål och visioner som finns för området.
Avslutningsvis bad Katarina om ett medskick till oss alla när det gäller värden och
värderingar.
Lena menade att det är viktigt att inte själv fastna i ett fack och att se sig själv
som ”näringsliv, offentlig eller ideell” aktör. Ska vi fixa framtiden så finns det
viktiga kompetenser inom alla de olika områdena. Och det gäller att vi vågar se
det och inte är så rädda för att interagera.
Gunnar betonade betydelsen av att skapa framtidstro och att få människor att tro
på sin egen förmåga att inkludera människor på olika sätt.

Regeringens arbete
Miljöminister Lena Ek inledde sitt tal genom att relatera till ett eget besök i ett
flyktingläger i Afghanistan. Lägret dömdes ut av en av inspektörerna med anledning
av att det inte fanns några samlingsplatser. Det finns inte något samhälle som
fungerar utan samlingsplatser. Då finns inte något socialt kitt där menade
inspektören. När människor är så utsatta för påfrestningar behövs det platser där de
kan samlas och diskutera för att ha en chans att klara sig. Det skulle inte hjälpa hur
mycket pengar man än stoppade in utan att ta hänsyn till behovet av en sådan
struktur.
Lena Ek framhöll vikten av samhällsplanering och betonade samtidigt det
”känslomässiga kittet” i samhället. Betydelsen av att jag och ni och vi faktiskt bryr
oss om vad som händer och tar hand om varandra och skapar de relationer som
behövs. ”- Jag kan prata länge om klimateffekterna, men att lösa klimatfrågorna
handlar för mig om att planera för livskvalitet. Livskvalitet både i det stora och i det
lilla perspektivet. ”
Klimatförändringar påverkar redan vår vardag. Brist på mat skapar konflikter.
Värmeperioder syns i sjukvårdsstatistiken. Detta planeringsperspektiv är en
utmaning i samhällsbyggandet. Och det handlar om stora frågor men också om
energifrågan i det minsta lilla.
International Energy Agency pekar i rapporten World Energy Outlook på att om vi
ska klara tvågradersmålet, och undvika allvarliga brytpunkter, så kallade tipping
points, så måste all infrastruktur vara utsläppsfri från 2017. Vårt mål är att vi inte ska
ha några klimatpåverkande nettoutsläpp år 2050. Cirka 90 procent av den bebyggelse
som kommer att finnas år 2050 är befintlig bebyggelse som finns redan idag. Att
göra om de stora bostadsområdena, att göra dem smarta, så att de klarar de aktuella
klimatmålen är en stor utmaning och då kommer ekonomin in. Den

investeringshorisont som alla ska räkna med är målen för år 2050. Vi kommer att
vara tvungna att styra dit. Frågan är hur vi genomför samhällsplanering och
samhällsomvandling så att det blir bra för människorna. Det är ju människorna som
är utgångspunkten. I det här arbetet är det viktigt att ta tillvara på människors kraft
och engagemang, inte minst i miljonprogramsområdena. Lika viktigt är det att också
planera och bygga in livskvalitet både i byggnader och i stadsdelar. Vi måste planera
så det finns klimatvänlig mat, skapa jobb och främja hälsa, se till att det blir lätt att ta
sig till jobb och skola, att det finns ett socialt kitt och att det finns möjlighet ta hand
om varandra.
Det här är frågor som spänner brett över politikområden. Det är både en
samhällsplaneringsfråga och en ekonomisk fråga. Att planera klimatvänligt är också
att planera för livskvalitet. Tekniken finns där och vi vet egentligen hur vi ska göra.
Det går att vara miljövänlig samtidigt som livet blir enklare och roligare. Det är ditåt
vi ska sträva. Och vi kan sätta prislapp på det, vilket ger en pluseffekt även på kort
sikt. Det måste vi hjälpas åt med på alla nivåer och en konferens som denna är
enormt bra för att starta ett sådant arbete.

Tisdagen den 5 juni 2012
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad öppnade konferensens
andra dag genom att betona att staden verkligen handlar om sociala samband. Allt
börjar med oss människor, allt börjar med vad vi gör själva. Det handlar om hur vi
fungerar som människor tillsammans och om de sociala sammanhangen.
Ilmar beskrev Malmös resa från industristad till kunskapsstad och tog upp vikten av
att medborgarna får en förståelse för hur man arbetar och reflekterar i kommunen.
Malmö har inspirerats av t.ex. Robert Putnam, professor i statsvetenskap från
Harvard University, som skrivit om vikten av att möta varandra i staden, och inte
minst 1992 års Riokonferens som för första gången på allvar tog tag i de viktiga
frågorna.
Ilmar gjorde några nedslag i Malmös utvecklingsresa: Agenda 21-arbetet, den
lyckade upprustningen av Augustenborg med förebild från stadsdelen Holma och
den senare Bo01, i Västra Hamnen. Han påminde också om betydelsen av att
människor måste få delta och ges mer ansvar. En annan viktig aspekt är
kunskapssamlande där kommunen arbetar för att öka transparensen och möjliggöra
en ökad kunskapsdelning mellan förvaltningar samt andra sektorer. Malmös arbete
med de så kallade områdesprogrammen kan sägas vara följd av tankarna om
medborgardeltagande, ökat ansvar och kunskapsdelning i kommunen.
Utgångspunkten är att tillämpa ett underifrånperspektiv och att försöka engagera all
den kraft som finns hos människor i områdena.
Avslutningsvis lyfte Ilmar frågan om hur vi mäter välfärdsutveckling och framhöll
att vi måste använda oss av andra mått än BNP, till exempel Human Development
Indicators, HDI. Han tog också upp exemplet Gross National Happiness från
Bhutan. Ilmar menade att hur, och på vilket sätt, välfärden är fördelad i samhället är
avgörande för en hållbar utveckling.
Peter Örn, moderator, frågade Ilmar om vad som är det innersta med politiskt
ledarskap. Ilmar svarade att det handlar om vikten av att tydliggöra hur visionen ser
ut: att visa på färdriktningen utan att gå in i detaljer. Det innebär att varje människa
ska kunna känna att de kan använda sin kunskap och kreativitet utifrån den ambition
som finns. Samtidigt handlar ledarskapet mycket om att kunna hantera misslyckande,
och att tillåta misslyckande. ”Trampar man på den som ligger så får man en stum
organisation” sa Ilmar och menar att en tillåtande attityd i organisationen bidrar till
en tillit som skapar kreativa lösningar och utveckling.

Malmökommissionens uppdrag och arbete

Anna Balkfors, huvudsekreterare vid Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö berättade att kommissionen är politiskt oberoende och tillsatt av
kommunstyrelsen med uppdraget att presentera förslag på vetenskaplig grund för
att utjämna skillnaderna i hälsa. Kommissionen ska presentera mål, strategier och
även metoder för att följa upp detta.
– Men hur mår Malmöborna? – Hur ser utvecklingen ut? Sedan år 2000 mår
Malmöborna bättre, men skillnaderna i ohälsa ökar. – Vad beror det på att det
skiljer 30 år i livslängd mellan olika delar av världen? – Och att det skiljer 6,5 år i
livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö?
En källa till inspiration och lärdom, som Anna rekommenderade som en av de
bästa hälsorapporterna som gjorts, är WHO:s rapport Closing the gap in a
generation. Folkhälsoinstitutet har även översatt sammanfattningen till svenska.
Malmö ville ta lärdom av denna rapport, som har ett etiskt imperativ: om det går
att åstadkomma förändring så är det oförsvarbart att inte göra det. Malmö är en
stad som har utmärkt sig framgångsrikt när det gäller den miljömässiga
utvecklingen, men dock inte vad gäller den sociala utvecklingen. I Malmö klarar
t.ex. tre föräldrar av tio inte av att försörja sina barn, barnfattigdomen är utbredd i
staden, och 27 procent av ungdomarna går inte ut skolan med godkända betyg.
Kommissionen som består av 14 kommissionärer, 8 forskare och 6 praktiker, har
arbetat i interaktion och dialog med omvärlden. Kommissionen har tagit fram 29
underlagsrapporter. Till årsskiftet ska Kommissionen lämna förslag som både ska
handla om vad vi vet påverkar, vilket ledarskap som behövs, hur vi mäter
hälsoekonomiska bedömningar, vilket handlingsutrymme som kommunen har och
vad som krävs av andra aktörer, på regional och på nationell nivå. Avslutningsvis
påpekade Anna att Kommissionen uttryckligen har getts i uppdrag att vara modiga
och att tänka stort och långsiktigt.

Människans centrala roll – konkreta exempel
En kavalkad av konkreta exempel från Malmö
Lena Eriksson, hållbarhetsstrateg vid
avdelningen för konsumtion och livsstil,
miljöförvaltningen, Malmö stad, startade
kavalkaden med att säga: Malmö är
fantastiskt! Detta menade Lena är för att
det är en stad i ständig utveckling, med
många engagerade människor som arbetar
för att skapa en ännu bättre stad. Lena
pratade om hur vissa politiska mål ibland
känns orealistiska, men att de högt ställda
målen lett fram till att miljöfrågan blivit en
utvecklingsfråga och att hållbar utveckling
idag ses som en självklar del av stadens
varumärke. Lena lyfte även fram det
viktiga perspektivet att det inte handlar om
att satsa på den ena eller den andra
dimensionen av hållbarhet, utan att det
hela tiden handlar om att alla dimensioner
ska fungera som språngbrädor för de andra.

Bostadstillsyn, Malmö stad
Caroline Tandefelt och Rima Dauod, Bostadstillsyn Herrgården och Seved, talade
om sina erfarenheter av tillsyn av bostäder på Herrgården och i Seved. Caroline
började med att berätta om de utmaningar som hon mött när det gäller
fastighetsägare i Seved som inte åtgärdar brister, men har stort vinstintresse och liten
kunskap om förvaltning. Hon har mött utmaningar i form av stor omflyttning i
området och lågt förtroende för tjänstemän hos boende. Caroline berättade även om
hur de arbetat för att förbättra situationen genom utbildning, dialog och rådgivning,
och hur detta lett till att tillsynen tas på större allvar, att fastighetsägarna sköter sig
bättre och att de boende får större tilltro till myndigheter genom att de märker att det
händer saker.

Rima beskrev hur man 2008 fick in tre anmälningar om missförhållanden i bostäder i
Herrgården, vilket ledde till inspektioner. Vid dessa inspektioner fann man akuta
olägenheter för människornas hälsa, vilket ledde fram till att man gjorde en
undersökning av hela beståndets tillstånd. Undersökningen avslöjade stora
missförhållanden med kraftiga fukt- och mögelskador i 500 lägenheter och
kackerlackor i 300 lägenheter. Fastighetsägarna förelades stora vitesbelopp med
skyldighet att åtgärda missförhållandena före årets slut.
Bostadsrättsföreningen Hilda, Rosengård
Nancy Mashoun, vice ordförande bostadsrättsföreningen Hilda, Rosengård,
berättade om föreningens stora arbete med att genomföra en ekologisk
totalrenovering av sina 767 lägenheter. I dessa lägenheter bor en tiondel av
befolkningen i Rosengård, och föreningens insatser syftar till att både skapa
ekologiskt hållbara hus och att hjälpa till att skapa hållbara beteenden hos de boende
genom såväl tekniska lösningar som klimatcoacher.
Rosengårdsstråket
Sten Göransson, landskapsarkitekt, berättade om utvecklingen av
Rosengårdsstråket. Rosengårdsstråket är tänkt som ett kommunikationsstråk mellan
Rosengård och de centrala delarna av Malmö och ska fungera som incitament för
hållbart resande i staden. Stråket är också avsett att fungera som ett offentligt rum för
umgänge där tre konkreta mötesplatser planeras utmed stråket. Projektet startade
hösten 2010 med en omfattande dialogprocess med boende och intressenter och det
planeras att vara färdigt år 2013. Det roligaste men också svåraste i processen,
menade Sten, är just dialogmötena, och han påpekade att man ofta behöver mer tid
till detta än vad som är avsatt.
EIM (nätverket Engagerad i Malmö)
Vlora Makolli och Amine Mehmedi, EIM (nätverket Engagerad i Malmö),
berättade om sitt nätverk som startade genom en uppgift att förvandla en
parkeringsplats till en aktivitetsyta. En basketturnering ordnades också med lag
bestående av en kille, en tjej och två tjänstemän. Evenemanget bjöd på show med
artister och dansare. Syftet med nätverket är att främja gemenskap mellan olika
grupper i samhället och mellan olika stadsdelar, att engagera ungdomar och att öka
kvinnors inflytande, för att skapa ett hållbart, demokratiskt och jämställt samhälle.

Stadsodling och föräldrakommunikation
Rita Cifliku, föräldrakommunikatör och stadsodlare, Rosengårds
stadsdelsförvaltning, berättade om sitt arbete som föräldrakommunikatör och hur
detta ledde fram till ett stadsodlingsprojekt. Bakom deras kontor fanns en mycket
vildvuxen grönyta. Denna, i kombination med en mammas ord om ”att uppfostra ett
barn är som att odla en växt”, ledde fram till tanken på en gemenskapsodling vid
kontoret. Odlingen har idag burit frukt bokstavligt talat, men även skapat gemenskap
och nya sätt att föra dialog. Rita tycker att man talar bättre runt en odling än runt ett
bord, och menar att projektet knutit relationer mellan människor, men också
relationer till landet Sverige som kan kommuniceras till föräldrar och barn.

Sociala investeringars avtryck i form av fysiska investeringar
Hampus Trellid, utvecklingschef, Rosengårds stadsdelsförvaltning, talade om hur
det gjorts sociala investeringar i området i minst 20 år, och att han anser att det är
viktigt att dessa måste följas upp med fysiska investeringar. Som ett exempel tog
Hampus upp ett radhusområde med äganderätter som byggs i Rosengård. Detta
område och projektets utformning kan leda till möjligheter för en boendekarriär för
boende i området, delaktighet genom att presumtiva köpare involveras i ett tidigt
skede samt utbildning då arbetslösa vuxna i området rekryteras för byggnadsarbetet.
Urbana villor
Cord Siegel, arkitekt, Hauschild+Siegel, visade en glimt av sitt arbete med urbana
villor i Västra hamnen. Urbana villor är ett av Sverige första exempel på
byggemenskaper. Genom att stapla villor ovanpå varandra ville Cord uppnå en social
integration i boendemiljön, och kvartersutveckling genom att folk skulle vilja bo
kvar länge i samma kvarter.
Interaktionsdesign och synergier
Bo Peterson, Medea, Malmö Högskola, arbetar med hållbarhet ur ett socialt
perspektiv och att åstadkomma synergier mellan olika hållbarhetsaspekter. Till
exempel ett projekt som syftar till att lära ut teknik till ungdomar från alla delar av
Malmö stad.
Yallatrappan
Christina Merker Siesjö, ordförande i föreningen Yallatrappan, talade om sina
erfarenheter. Yallatrappan är en ideell förening och ett kvinnokooperativ som sätter
samhällsnyttan och medlemsnyttan framför vinsten. Föreningen består av kvinnor
som saknade formell utbildning och som bott i Sverige i 15-20 år utan att någonsin
ha haft ett arbete. Nu är 12 kvinnor anställda i föreningen och ytterligare 12 arbetar
som praktikanter. Föreningen har idag café-, catering-, städ- och
konferensverksamhet, och genomför projekt med flertalet partners.
Uppmärksamheten har lett till att de nu tar emot mer än 15 studiebesök per månad.
Konsumtion och livsstil - avslutande kommentar
Trevor Graham, chef för avdelningen för konsumtion och livsstil,
miljöförvaltningen Malmö stad, lyfte perspektivet till hela stadens utveckling. Trevor
menade att det inte är konstigt att det händer så mycket i Malmö när det finns så
många kreativa människor. Han framhöll det stora ombyggnadsbehovet i
miljonprogramsområden som en stor möjlighet för att skapa jobb och synergieffekter
för arbetet med en hållbar stad. Trevor kunde även se påverkansmöjligheter genom
att inspirera resten av Europa med de projekt vi driver i Sverige. I framtidens nya
ekonomi tror Trevor att människans behov och välbefinnande kommer att vara
drivande.

Reflektioner och erfarenheter från fler aktörer
Konferensen fortsatte genom att Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad och
ledamot i Delegationen för hållbara städer ledde ett samtal på scen med
Katarina Ahlqvist, VD i Gårdstensbostäder AB, Gunnar Granberg, projektledare,
SpaceTime Communication, Magnus Johansson, forskare, Malmö högskola,
Vanja Larberg, arkitekt, S2020, Göteborgs stad, Stefan Öberg, VD vid Lillåns
Bleck & Plåt, Örebro, samt Lisa Årström och Nicole Rosendahl, elever från
Porthälla gymnasium.
Katarina Pelin inledde med att säga att Malmö har velat visa en bred bild av
staden under konferensen. ”-I detta samtal vill vi fylla på med exempel från andra
delar av landet.”
Katarina Ahlqvist, berättade att hon har ett förflutet i konsumentkooperationen och
har en lång erfarenhet av att arbeta med människor och social sammanhållning.
Katarina underströk vikten av att vi tillsammans kan åstadkomma mer än var och
en för sig genom att se att nycklarna finns inom oss själva. Gårdstensbostäder har
under femton år arbetat med att skapa en social sammanhållning men också med
att skapa en social välfärd för de boende som på så sätt har blivit en hävstång för
att driva miljöarbetet.
Det är de boende som är de absolut viktigaste medaktörerna i det här arbetet,
framhöll Katarina. När Gårdstensbostäder AB startade för femton år sedan var
Gårdsten ett av de värsta bostadsområdena i hela Sverige och fyra av tio
lägenheter stod tomma (som mest 800 lgh av 2000 lgh). Gårdstensbostäder har
jobbat metodiskt och med fokus på social sammanhållning, mobilisering och
samverkan med de boende. När boendemiljön hade blivit bättre och de boende var
engagerade fokuserade bostadsbolaget på välfärdsfrågorna och på att få fler
boende i arbete. Gårdstensbostäder ställer sociala krav vid upphandlingar. Bland
annat finns det en uppräkningsfaktor för detta i anbudsbedömningen och man
plockar ut enklare fixartjänster ur entreprenaderna för att erbjuda ungdomar jobb i
området. Det är lönsamt att investera i människor, även företagsekonomiskt,
framhöll Katarina. Ett metodutvecklingsarbete har pågått kontinuerligt. Det
handlar om att ständigt tänka nytt.
– Ni har ju hållit på så länge och varit så framgångsrika. Varför gör vi inte mer av
det? Det verkar ju vara ett fantastiskt koncept. Vad är det som är hindret? Är vi
alltför stolta för att kopiera varandra? frågade Katarina Pelin.
– Inom Gårdstensbostäder är vi glada, vi får ta emot mängder av studiebesök.
Inte minst de sista åren så har detta tagit en enorm skjuts i och med behovet av
helhetssyn och hållbarhet. Det handlar om nya tankesätt och alla måste med på
tåget. Vi har både våra privata roller och våra professionella roller och vi måste
få till det här med att bryta mönster och det tar tid. Nu ser man många exempel
på detta runt om i Sverige – inte minst i Malmö, sa Katarina Ahlqvist.
Gunnar Granberg, har bl.a. arbetet i ett tidigare nationellt råd, kallat
”Hållbarhetsrådet”, men är numera entreprenör och projektledare i företaget
Spacetime. Spacetime utvecklar smarta lösningar för att optimera
persontransporter ur alla hållbarhetsperspektiv bl.a. genom ett system med ny

modern teknik, t.ex. mobilapplikationer. Det är ett system som byggs utifrån ett
helhetstänkande som ska kunna fungera i en förening, på stadsdelsnivå, på
stadsnivå och på regional nivå. Och alla systemen ska kunna kopplas ihop.
Katarina frågade Gunnar Granberg:
– Det låter ganska komplicerat, hur kommunicerar ni komplexa samband på ett sätt
så att folk begriper?
– Gunnar framhöll att människor är utmaningsdrivna och vill befinna sig i en
social kontext. När Spacetime bygger system som ska hjälpa folk att optimera
persontransporter byggs inte bara ett it-system utan systemet är centrerat på en
”community”, ett lokalt eller regionalt sammanhang, så att man kan optimera
persontransporter både från individuell nivå och från organisationsnivå. Själva
it-stödet är endast ett hjälpmedel. Syftet är att tjänsten ska bidra till möten och
ökade kontakter mellan människor. På det sättet bygger man samtidigt socialt
kapital. Resor handlar också om jämlikhetsfrågor. Många barn är utestängda för
att de inte kan resa till fritidsaktiviteter. Spacetime tillämpar en s.k. Robin Hoodaffärsmodell. De rika får betala (organisationer och företag) för systemet medan
det kan vara gratis för vanliga invånare och för föreningar.
Magnus Johansson jobbar som lärare och forskare på institutionen Urbana studier,
Malmö högskola. Magnus förde fram begreppet ”handlingskompetens”.
Handlingskompetens består av fyra delar. De två första delarna handlar om att
förstå vad som är problemet och att förstå vad som är lösningen. Den tredje delen är
en sorts normativ, etisk, moralisk kompass som är väldigt viktig när det gäller
hållbarhetsarbetet och den fjärde delen är själva handlandet - förmågan att
åstadkomma något. Forskarna kan bara göra två delar: lämna en problembild och
ge förslag till lösningar. De andra delarna, den moraliska kompassen och förmågan
att agera, är någonting som praktikerna, de utanför akademin, måste hjälpa till med.
Det är bra att ha de här fyra delarna i huvudet när man funderar på relationen
mellan praktik och teori och när man funderar på vad som behövs i
hållbarhetsarbetet. Gränsöverskridande arbete kräver tid. Det behövs mer tid. Mer
tid att sitta ner tillsammans. Om vardagen inte vore så slimmad skulle oförlöst
potential av idéer kunna blomma ut. Utbildning skapar en förändring som är omöjlig
att hejda. Som utbildningsinstitution kan man skynda på den processen.
Vanja Larberg berättade om uppdraget ”S2020”, Göteborgs uppdrag för social
hållbarhet år 2020. Alla förvaltningar och bolag i Göteborg stad ska arbeta med
social hållbarhet. ”S2020” stöttar övriga förvaltningar och utgör en tvärgrupp som
jobbar överbryggande. Enligt Vanja, kommer det antagligen att bli alltmer vanligt
att jobba på detta sätt i framtiden. Vanja menade att olika koder gäller i olika
grupper och i olika förvaltningar, både inom och utom kommunen. Dels sitter
koderna i yrkesidentiteten. Man använder sig till exempel av olika begrepp och dels
handlar det både om organisationsstrukturer och - för att koppla ihop de olika
perspektiven - så handlar det också om ekonomistyrning. De olika förvaltningarna
är finansierade på olika sätt vilket gör att man har olika tidsramar för det man gör.
Är man projektstyrd så har man ofta väldigt korta tidsramar, vilket också påverkar
samspelet. De ekonomiska förutsättningarna är en stor utmaning. Vanja avslutade
med att säga att de inte har något uppdrag för ekonomiskt hållbarhet men framhöll
att alla dimensioner av hållbarhet är ömsesidigt beroende av varandra.
– Hur kommunicerar ni komplexa samband på ett sätt så att folk begriper? frågade
Katarina Pelin.

– Vanja svarade att vi utgör i oss själva komplexa samband oavsett vilken grupp
vi deltar i och då är frågan vilken form vi har för möten och vad har vi för
strukturer för vad som händer i samtalen och hur tar vi dem vidare. Det är inte
några färdigformulerade komplexa samband vi ska kommunicera utan de
uppstår i det aktuella sammanhanget.
Stefan Öberg är VD för Lillåns Bleck & Plåt och berättade om den
arbetsmarknadsutbildning för plåtslagare som han har varit med om att ta fram
tillsammans med Arbetsförmedlingen i Örebro. Målet för verksamheten var inte att
skapa sysselsättning; Tvärtom, det fanns ett behov av vanlig normal arbetskraft.
Arbetsförmedlingen bekostade utbildning hos Lillåns Bleck & Plåt som sedan
anställde personerna. Syftet är egen hållbar försörjning som mål för ett hållbart
samhälle. Stefan ansåg att vi inte når ända fram eftersom vi inte sitter tillräckligt
länge på pallen och tänker vad det är vi vill uppnå, och refererade till Magnus
inlägg om behovet av mer tid för att tänka tillsammans, mer ”palltid”. Många
människor har ett alltför hårt jobb och väldigt många har inte ett jobb alls. Gapet
däremellan är väldigt stort. Hur ska vi ta oss tid att utbilda de som står utanför
arbetsmarknaden så att de kan hjälpa oss som har alldeles för mycket jobb?

Det kommunala bostadsbolaget i Vivalla, Örebrobostäder, har nu bjudit in
byggföretagen i syfte att diskutera vilka strategier de har för att utbilda människor
och hur många de kan få med i konkret renoveringsarbete. Det är en fantastisk
inbjudan som har satt igång många tankar hos många människor. Det handlar inte
om sysselsättning utan om att skapa egen hållbar försörjning!
När Stefan fick frågan hur de kommunicerar komplexa samband på ett sätt som
folk begriper så svarade han. – Det finns så mycket hinder i de här frågorna och då
kan man välja att lyfta fram hindren eller att lyfta fram möjligheterna. Jag tycker
att det är viktigast att lyfta fram möjligheterna.

– Att få vara med och påverka om man känner att man kan bidra, att få chansen att
göra det, det är stort. Det är det som driver mig. Det är därför jag är här idag,
avslutade Stefan.
Lisa Årström och Nicole Rosendahl,
elever på Porthälla gymnasium i
Partille har under våren deltagit i ett
projekt tillsammans med
stadsbyggnadskontoret i Partille
kommun och olika arkitekter för att
skapa en ny och hållbar stadspark i
närheten av sin skola. – Med stöd av
kommunen och WWF tog vi bl.a. fram
frågor till en medborgarenkät. Sedan
intervjuade vi både vuxna, barn och
äldre.
Lisa och Nicole ansåg att de har fått
chansen att göra något i verkligheten
som är stort. De vill inte bo i ett
samhälle med segregation och
klassfrågor eller i en miljö som är ful.
Projekten har lärt dem betydelsen av
hållbar utveckling.
På Katarinas fråga om det var svårt
att få folk att förstå komplexiteten i
arbetet svarade Lisa och Nicole:
– Omgivningen vet inte alltid vad detta handlar om utan det är viktigt att man
informerar och talar om vad hållbart samhällsbyggande egentligen går ut på
och vikten av att alla hjälps åt och samarbetar. Man borde engagera barnen
redan på dagisnivå. För det kommer att ta tid. Barnen har hur många idéer som
helst. Om vi satsar på barnen så får vi framtidens recept.
Magnus påpekade att det finns en oerhörd kraft i utbildning och var nyfiken på hur
processen startade för gymnasieleverna i Porthälla? Hur kom det igång?
Lisa och Nicole svarade att de inte visste så mycket om processen när de började
gymnasiet. – Kursen vi läser heter hållbart samhällsbyggande. Det är lärarna och
kommunen som har fått oss att inse att hållbar stadsutveckling är viktigt.
Katarina Ahlqvist, kommenterade:
– Det är så roligt med det här projektet för vi fick ju er ansökan i Delegationen för
hållbara städer för cirka ett år sedan. Vad vi nu ser är bevis på den sociala
upplevelsen. Det kan ju också liknas vid ett lokalt Agenda 21- arbete och en del av
hävstångseffekten från Riokonferensen 1992, då människans betydelse betonades i
den sociala och den ekonomiska dimensionen.
Katarina Pelin tackade alla deltagande för mycket intressanta tankar och exempel
och avslutade med att fråga alla vad det tar med sig från samtalet. En av många
gemensam nämnare var – det nymyntade begreppet ” mer palltid”, dvs. mer tid för
reflektion och samtal i gränsöverskridande samverkan”.

Rundabordssamtal
Nästa punkt på konferensens
dagordning var rundabordssamtal om stadens sociala
samband – hur får vi till en
hållbar livsstil med ökad
livskvalitet och utveckling för
både människa och stad?
Teman för samtalen var
sambanden mellan stadens
klimatpåverkan och bl.a. hälsa,
livsstil, och ledarskap.
Vad tar du med dig från konferensen?

Tar med mig intresset för
den sociala dimensionen och
en tro på framtiden.

Städerna behöver
kostnadseffektiva lösningar
som löser flera problem
samtidigt. ”Varje krona måste
användas flera gånger” för
att uppnå sociala, ekologiska
och ekonomiska värden.

Det känns som ett genombrott. En
massa tankar. Det har gått från JAG
till VI. Ledarskap har en enorm
betydelse. Mer än man tror. Man
måste leva som man lär annars är
man inte trovärdig.

Så mycket inspiration! Allt ifrån
vikten av att skapa nya normer till
fler argument. Det här var en av de
absolut bästa konferenser som jag har
varit på!

Insikt, visioner och ledarskap
Urban utveckling – inspelad intervju
Erik Ullenhag, integrationsminister, deltog i konferensen genom en inspelad
intervju om urban utvecklingspolitik. Erik Ullenhag framhöll vikten av att främja
en positiv utveckling i stadsdelar som har hög arbetslöshet och som har skolor som
med dåliga skolresultat. Sådana områden finns i flera städer i hela landet.
Områdena har inte fått en chans att ”sätta sig” beroende på att människor ofta
flyttar från dem när de har fått jobb och kommit in bättre i samhället. Urban
utveckling handlar om vad som kan göras i allt från stadsplanering till att skapa
jobb och en bra skola med syfte att främja positiva spiraler. Skolan måste ge barnen
tillräckligt goda förutsättningar. Man måste främja möjligheten att driva företag och
få jobb i stadsdelarna och förbättra situationen så att människor tycker att det är
rimligt att stanna där. Erik Ullenhag betonade även vikten av stadsplanering för
trygghet och trivsel. Trygghetsaspekter och möjlighet att vistas i de offentliga
rummen är några av de vanligaste frågorna som boende tar upp vid hans resor runt
om i Sverige.
Ledarskap som sätter människan i den hållbara staden i centrum är ett ledarskap på
alla nivåer menade Erik Ullenhag. – Det handlar om kommunernas ansvar och det
handlar om statens ansvar. Både när det gäller att få människor i arbete och att få en
skola som fungerar. Det handlar också om att få långsiktighet i byggandet, till
exempel hur man ska klara en klimatomställning men inte minst handlar
ledarskapet om den sociala dimensionen, om minskat utanförskap och om ökad
trygghet.
Tanken med miljonprogrammets områden var att folk skulle få moderna bostäder.
Man byggde sovförstäder där de boende skulle vila samtidigt som jobben fanns
någon annanstans. Den stora lärdomen nu är att vi behöver områden där man kan
både bo, leva och verka. Det är det som vi inte har lyckats med. Nu har vi chansen!
Nu befinner vi oss i en situation där miljonprogrammen börjar bli gamla och stora
renoveringar behövs. Då gäller det att tillämpa ledarskap för att få igång en positiv
utveckling.
Erik Ullenhags starkaste intryck från kontorets arbetsvecka i Rinkeby i norra
Stockholm var att möta både ”svart och vitt”. Några av barnen där kommer
sannolikt att tillhöra de mest framgångsrika i Sverige framöver. Samtidigt
förekommer unga, framför allt killar, som befinner sig helt utanför systemet och
som bidrar till otrygghet för hela stadsdelen. Det fordras en kraftsamling för att
främja en positiv utveckling i dessa områden.

Vem hade rätt om Euron? Platon eller Aristoteles? – Om konsten att
fatta kloka och hållbara beslut
Minna Gillberg har disputerat på hållbar utveckling och hållbart ledarskap inom
industriell praktik. Forskningen tog utgångspunkt i den sociala dimensionen och
vilka normer och värderingar man måste jobba med om man vill nå en verkligt
hållbar utveckling. Viljan att förändra räcker inte, vi kan inte utvecklas hållbart om
vi inte förändrar de systemvillkor och bakomliggande mekanismer som möjliggör en
alternativ verklighet.
Minna tog i sitt föredrag utgångspunkt i skillnader mellan
filosoferna Platon och Aristoteles. Platon står för den
instrumentella rationaliteten, universell kunskap och teknik, medan
Aristoteles står för värdebaserad rationalitet, empati, erfarenheter,
etik, ansvarskänsla. Minna framhöll att det är ett problem för
arbetet med hållbar utveckling att Platons filosofi blivit
tongivande.
Problemet med euron, framhöll Minna, är detsamma; om vi hade använt sunt förnuft
och tagit hänsyn till den mänskliga kontexten och de tre hållbarhetsdimensionerna,
och inte enbart trott på de ekonomiska formlerna, så hade kanske projektet fungerat
bättre. Man utgick från instrumentell rationalitet på pappret och ignorerade den
sociala verkligheten och de skillnader som finns i Europa.
Med den rationalitet som vi använder oss av idag betalas inte de verkliga
kostnaderna utan skjuts på framtiden. Denna rationalitet tar inte hänsyn till
värderingar eller den sociala dimensionen, som är en absolut förutsättning för att vi
ska klara klimatproblematiken.

FN har gett ut rapporten Resilient People, Resilient Planet (uppföljare till
Brundtlandrapporten) som placerar människan i fokus och sätter ramarna för den typ
av ekonomi vi måste ha för att klara utmaningarna. Vi måste sätta tydliga mål, ramar
och spelregler för marknaden. Marknaden är inte god i sig själv utan måste ha tydliga
etiska ramar och värderingar som stakar ut en riktning för den typ av samhälle som
vi vill se. Det handlar inte om att vara emot marknaden, tvärtom, det handlar om att
använda marknadens självreglerande mekanismer och sätta ramar så att den tar
hänsyn till sociala och ekologiska värden. Ett hållbart ledarskap sätter människors
välfärd i centrum för ekonomisk och samhällelig utveckling istället för tillväxt utan
gräns. Hållbart ledarskap använder styrmedel som tar hänsyn till sociala och
ekologiska värden så att dessa faktorer blir en förutsättning för ökad välfärd och
samhällsutveckling.
Minna konstaterade att teknisk innovation inte kommer att räcka. Enda vägen fram är
social och ekonomisk innovation. Städerna har fortfarande inte förlorat sitt inflytande
över de ekonomiska, de ekologiska och de sociala systemen, vilket gör att hoppet
står till städerna och den lokala nivån. Hon pekade ut tre verktyg som är särskilt
intressanta för att skapa en socialt hållbar utveckling, verktyg som förmår påverka
marknader, informella institutioner och den privata sfären. Dessa är den offentliga
budgeten, offentlig upphandling och hållbarhetsrapportering.
Offentlig upphandling är ett enormt kraftfullt verktyg och det är ett demokratiskt
verktyg som ger oss alla i våra olika roller, konsumenter, tjänstemän, politiker, en
möjlighet att uttrycka och formulera våra värderingar och vad vi faktiskt vill skapa
för typ av samhälle. Det ger oss också en möjlighet att definiera hållbar utveckling
som en fråga om livskvalitet. Hållbarhetsrapportering kan utkrävas av alla aktörer.
Den kan bli en del i offentlig upphandling men också i arbetet med den offentliga
budgeten.
Detta ger oss ett verktyg som tydligt visar att billigast inte alltid är bäst. EU arbetar
nu med direktiv om möjligheten att upphandla med social miljöhänsyn. Redan idag
har kommuner och landsting rätt att vid upphandling t ex ställa krav på att vi måste
anställa kvinnor eller personer som har stått länge utanför arbetsmarknaden eller med
en särskild bakgrund eller personer med funktionshinder.
Vems perspektiv och intressen och vilken position ska tas tillvara när man fattar
beslut? Man behöver skapa verktyg för ett strategiskt samspel mellan olika aktörer i
samhället, ett samspel mellan ”morot och piska” som främjar hållbar utveckling. Ett
samspel mellan lagstiftning, sociala mål och ekonomisk rationalitet som blir ett
innovativt smörjmedel för hela samhällsmaskineriet.
Minna talade om att vi måste skapa en grön inkluderande och innovativ ekonomi
som bygger på jämställdhet och ett aktivt medborgarskap. Vi inte kan få en hållbar
utveckling utan rättvis utveckling, och ingen rättvis utveckling utan jämställdhet. Det
är vad hållbart ledarskap handlar om! Att ha det perspektivet i alla beslut som man
fattar.

Att skapa en hållbar stad – en ledarskapsutmaning
Peter Örn, ordförande, Delegationen för hållbara städer, avslutade konferensen
genom att tala om ledarskap och vikten av att säga tack. Tack till de som hjälpt till
på konferensen, tack till de medverkande, tack till de närvarande som lyft
konferensen.
Peter menade att det är avgörande med ledarskap som visar vägen och är tydligt och
inte trögrörligt. Politiskt ledarskap är viktigt och men också näringslivets ledarskap.
Företagsledare kan inte längre frånkänna sig ansvar socialt och miljömässigt. De
beslut som fattas i styrelserummet måste hela tiden genomsyras av hållbarhet och
långsiktighet, och inte bara vara punkt 17 på dagordningen eller som ett försök till att
bygga ett varumärke.
Peter berättade sedan en personlig historia om hur han en dag, efter att ha sett filmen
A Slumdog Millionaire, hade drabbats av känslan att vilja och behöva dela med sig
och ge till samhället, och bestämde sig för att skänka bort kläder. Längst in i
garderoben hittade han då sin kavaj som han använt vid sina resor med Röda Korset.
I innerfickan på denna kavaj hittade Peter en lapp han inte kände igen, med orden:
Världen ropar efter ditt engagemang!
Peter avslutade med att rikta dessa ord till publiken:
- Världen ropar efter vårt engagemang!

Program
Måndagen den 4 juni
13.00 Välkommen och inledning
Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad
Janna Valik, generaldirektör, Boverket
Peter Örn, ordförande, Delegationen för hållbara städer och moderator för konferensen

Den sociala dimensionen och påverkan på klimatet
Vad innebär den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling?
Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin och global hälsa och kommissionär
i Kommissionen för socialt hållbart Malmö
Klimatomställningen och det goda livet
John Holmberg, professor i fysisk resursteori och vice rektor, Chalmers
Lokala fotavtryck ur ett konsumtionsperspektiv
Katarina Axelsson, projektledare, Stockholm Environment Institute
14.30 Kaffe

Människans centrala roll
– villkor och möjligheter att medverka
Hur utvecklar vi en rättvis och inkluderande stad?
Micael Nilsson, fil.dr. och expert, Boverket
Hur utvecklar vi en hälsofrämjande livsmiljö för goda levnadsvanor?
Marlén Ljusberg, projektledare, Statens Folkhälsoinstitut
Katalysatorer för förändring i miljonprogrammen
Madeleine Opira, initiativtagare, A Million of Minds
Hur mycket kan individen påverka sitt klimatavtryck?
Håkan Axelsson, Vattenfall, projektledare för One Tonne Life – ett projekt i
samarbete mellan A-hus, Chalmers, ICA, Siemens, Stockholms stad och Volvo samt Nils Lindell,
pappan i One Tonne Life-familjen.

Värderingar och värden
Har vi råd att inte inkludera människor?
Katarina Ahlqvist, vd, Gårdstensbostäder och ledamot i Delegationen för hållbara städer, leder ett
samtal om värderingar och värden kopplat till samhällsekonomiska kalkyler. Gunnar Blomé,
doktor i fastighetsekonomi, Malmö högskola och Lena Hök, ansvarig för Idéer för livet, Skandia,
inleder samtalet.
17.15 Regeringens arbete
Lena Ek, miljöminister

17.30 Konferensens första dag avslutas
After work i samverkan med Institutet för hållbar stadsutveckling

Tisdagen den 5 juni
Välkommen till konferensens andra dag
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Peter Örn, ordförande, Delegationen för hållbara städer

Malmökommissionens uppdrag och arbete
Anna Balkfors, huvudsekreterare, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Människans centrala roll – konkreta exempel
En kavalkad av konkreta exempel från Malmö
Exemplen presenteras av:
Giovanna Brankovic, ordförande för bostadsrättsföreningen Hilda, Rosengård
Rita Cifliku, föräldrakommunikatör och stadsodlare, Rosengårds stadsdelsförvaltning
Lena Eriksson, hållbarhetsstrateg, Malmö stad
Trevor Graham, chef avdelningen för konsumtion och livsstil, miljöförvaltningen Malmö stad
Sten Göransson, landskapsarkitekt, Malmö stad
Vlora Makolli och Amine Mehmedi, nätverket Engagerad i Malmö
Bo Peterson, lektor i interaktionsdesign och aktionsforskare, Medea, Malmö högskola
Cord Siegel, arkitekt och utvecklare, Hauschildt+Siegel
Christina Merker Siesjö, ordförande Yallatrappan
Caroline Tandefelt och Rima Dauod, bostadstillsyn, Malmö stad
Hampus Trellid, utvecklingschef, Rosengårds stadsdelsförvaltning

Reflektioner och erfarenheter från fler aktörer
Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad och ledamot i Delegationen för
hållbara städer, leder ett samtal med:
Katarina Ahlqvist, vd, Gårdstensbostäder
Gunnar Granberg, projektledare, SpaceTime Communication
Magnus Johansson, forskare, Malmö högskola
Vanja Larberg, arkitekt, S2020, Göteborgs stad
Stefan Öberg, vd, Lillåns Bleck & Plåt, Örebro
Elever från Porthälla gymnasium, Partille
12.00 Lunch

Rundabordssamtal
Rundabordssamtal för alla konferensdeltagare om stadens sociala
samband – hur får vi till en hållbar livsstil, med ökad livskvalitet och
utveckling för både människa och stad?
Teman för samtalen
Sambanden mellan stadens klimatpåverkan och
• människors välbefinnande och hälsa
• människors livsstil
• teknik och verksamheters användarvänlighet
• en inkluderande och rättvis stad
• ledarskap
• styrmedel och mätmetoder

Insikt, visioner och ledarskap
Urban utveckling – inspelad intervju
Erik Ullenhag, integrationsminister
Vem hade rätt om Euron? Platon eller Aristoteles? – Om konsten att
fatta kloka och hållbara beslut
Minna Gillberg, fil.dr och forskare
Att skapa en hållbar stad – en ledarskapsutmaning
Peter Örn, ordförande, Delegationen för hållbara städer

15.00 Konferensen avslutas

