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Hej!
Det här är en vägledning till hur stadsbyggnadsprocessen kan bidra
till att skapa platser för en mångfald av personer. Men varför är det
viktigt?
Staden samlar många olika personer som leker, lever, bor, växer,
arbetar och umgås. Invånarna har olika levnadsvanor, behov, rutiner,
hälsa och förutsättningar, och använder staden på olika sätt – vilket
ställer höga krav på ett brett utbud och variation.
En kommuns ambition är ofta att vara till för och välkomna alla. En
inkluderande stad är anpassad för att möta behoven hos olika grupper,
oavsett ålder, inkomst, könstillhörighet eller könsöverskridande identitet,
trosuppfattning, etnisk tillhörighet och funktionsförmåga.
Men vilka är "alla"? Vissa grupper exkluderas från stadens utbud. Ofta
omnämns grupperna kvinnor, barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller med ”olika bakgrund” för vilka staden behöver göras
mer tillgänglig, trygg och välkomnande.
Breda kategoriseringar av invånargrupper bör gärna specificeras.
Barn är ju inte bara barn, utan i olika ålder, icke-binära, flickor eller
pojkar, som talar olika språk, bor i olika områden, förflyttar sig på olika
sätt, har olika fritidsvanor, hälsa och så vidare.
Det är en utmaning att omsätta arbetet för en jämlik stad för alla i
praktiken. Om det inte sätts mål för vad jämlikhet ska innebära i varje
planprojekt så riskerar initiala jämlikhetsambitioner att få en svag
ställning genom stadsbyggnadsprocessen. Och då är det lätt att platser
planeras och byggs för de grupper som tillhör majoriteten – normen –
och inte den mångfald som ”alla” faktiskt består av.
Den här vägledningen ger stöd i arbetet för att skapa mer jämlika
platser.
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Vilka är "alla"?
Flera faktorer påverkar parallellt vad som är en målgrupp och
deras tillgång till, användning av och upplevelse av staden.

Med socioekonomisk bakgrund avses sysselsättning, utbildningsnivå och
inkomst. Andra faktorer som ofta har betydelse är i vilken konstellation en
person bor eller vill bo.
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5 tips för ökad jämlikhet
1

2

Gör rätt från början. Planprocessen ger en unik möjlighet att
från början planera och möjliggöra för skapandet av en mer
jämlik plats och därigenom undvika att nya stadsdelar planeras
och byggs för vissa men inte för alla.
Fokusera på HUR. Vi har tagit fram stadsbyggnadsprinciper
som utmanar rådande planeringsideal och en planprocess för
ökad jämlikhet med ambitionen att visa hur visioner och
ambitioner kan förverkligas.

3

Prioritera exkluderade målgrupper. En huvudprincip är att
tidigt i planprocessen ringa in och därefter involvera och planera
platsen tillsammans med och för målgrupper och röster som
sällan hörs i planprocessen. Det vill säga, de som inte tillhör den
majoritet av personer som städer ofta utformas för.

4

Bredda de egna perspektiven. Det behövs även medvetenhet
och kunskap om vad som bidrar till exkludering av vissa grupper.
Kartlägg vilka det är som sitter på makten att planera, besluta
och bygga samt arbeta för att era perspektiv breddas vid
exempelvis rekrytering.

5

Specificera vad ni vill uppnå. Ambitioner och mål för jämlikhet i
planprojektet eller i hela stadsbyggnadsprojektet behöver vara
tydliga, formuleras tidigt i processen samt gå att följa upp under
arbetets gång.

2
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Måste det vara så här?
Platserna Normville och Eqville
Med utgångspunkt i dagens utmaningar vad gäller ojämlikhet på
fysiska platser (när platsen kommit till användning) har vi tagit
fram förslag på vad som behöver förändras (utformning) och var
det inflytandet kan ske. Ett särskilt fokus är på
detaljplaneprocessen.
Dagens normativa platser kallar vi för Normville
– och dess mer jämlika alternativ – Eqville.
Rumslig jämlikhet har arbetat för att sätta ord på sådant som vi ofta tar för
givet, för att på så vis förstå vad som bidrar till att platser inte är välkomnande
för alla. I grunden för den här vägledningen finns ett normkritiskt perspektiv.
Normville och Eqville har skissats fram tillsammans med invånare, experter och
tjänstepersoner som representer eller har insikter om följande grupper och
perspektiv:
Psykisk hälsa, jämställdhet, flera typer av funktionsnedsättningar, barn,
hemlöshet, unga vuxna, rasifiering, queerfrågor, ungdomar, trygghet,
arkitektur/design, nyanlända och äldre personer.

En insikt är att vi behöver bli bättre på att beakta
intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar i
planeringen. Idag är det mycket fokus på att
undanröja hinder för rörelse i den fysiska miljön.
Detta är ett exempel på vad vi riskerar att missa
om vi pratar om personer med funktionsnedsättning
utan att vara mer specifika.
VÄGLEDNING FÖR EN MER JÄMLIK
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Normville
Vilka normer råder i staden idag?
Bilden illustrerar vad som har framkommit i arbetet med att
identifiera vilka normer som påverkar planeringsarbetet och
idealen idag och hur de tar sig uttryck i den fysiska miljön.
Innehållet ska ses som exempel på varför det blir som det blir.
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Eqville
Hur kan en jämlik plats utformas?
Bilden illustrerar teman som har framkommit i arbetet med att
identifiera hur vi kan göra en plats mer jämlik – och därmed
anpassad för en mångfald av människor.
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Stadsbyggnadsprinciper
för ökad jämlikhet
För att öka den rumsliga jämlikheten föreslår vi att
stadsplaneringen kompletteras med fyra principer:
inkluderande miljöer, levande områden, mångfald och
multifunktionalitet.
Dessa går att påverka inom stadsbyggnadsprocessen
genom kommunala instrument.
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Stadsbyggnadsprincip #1
Inkluderande miljöer
Går att påverka i plankarta, kvalitetsprogram och
markanvisningsavtal

En inkluderande miljö bör både aktivt motverka exkludering och bidra till
inkludering, genom att ta hänsyn till exempelvis tillgänglighet, trygghet, kultur,
normer och ekonomiska förutsättningar. Genom noggranna avvägningar tidigt i
processen kan en mer inkluderande bebyggelsestruktur möjliggöras.
Exempel på hur principen kan tillämpas i praktiken:
Vid planläggning av kvarter, planlägg med korta avstånd, naturliga stråk och
god genomströmning.
Reglera för mer genomsiktligt fasadmaterial vid större anläggningar som
parkeringshus, offentliga hissar och tågstationer. Möjliggör även för bra
belysning och tydlig skyltning.
Utforma platser (både kvartersmark och allmän platsmark) så att de är
tillgängliga för alla, inklusive personer med såväl fysisk som neuropsykiatrisk
och kognitiv funktionsnedsättning. Tydlighet och orienterbarhet,
kommunikation med både symboler och text, varierad höjd på bänkar och
vilplatser, inga trappor utan ramper samt hissar och ramper utan omvägar är
exempel på det.
Gaturum som är väl gestaltade bidrar till inkluderande miljöer med god
tillgänglighet, att motverka utanförskap och stärka människors hälsa samt att
möta många av våra miljö- och klimatutmaningar. Det är därför av vikt att
gator skapas på ett sådant sätt så att människors olika behov, säkerhet och
trygghet primärt prioriteras i utformningen av gatusektionen.
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Stadsbyggnadsprincip #2
Levande områden
Går att påverka i detaljplan
En levande stadsdel är i ständig förändring och utvecklas med och av de som
bor och verkar där. Den erbjuder en mångfald av service och möjligheter, med
platser som används av olika grupper under olika tider på dygnet. En levande
plats uppmuntrar de som bor där att använda den och ta den i besittning.
Planeringen bör möjliggöra att platsen anpassas efter olika gruppers varierande
behov, till exempel genom att tillåta att vissa ytor inte är planerade för enbart
ett ändamål.
En attraktiv plats beskrivs ofta som en relativt tät, kvarterslik stadsstruktur med
aktiva bottenvåningar och levande stadsrum. Här kan dock målkonflikter uppstå
mellan å ena sidan hållbarhets- och konsumtionsideal, samt mellan människors
olika behov och preferenser gällande levande och befolkade platser respektive
lugna och förutsägbara sådana.
Exempel på hur principen kan tillämpas i praktiken:
Variation av utbud i bottenvåningarna. Kombinera (eller ersätt i de fall det är
lämpligt) användningen C (centrumanläggning) med R (besöksanläggning). R
är (all) besöksintensiv verksamhet såsom idrotts- och sportanläggningar och
byggnader för kulturella eller religiösa ändamål. Användningen blir bred då
gränserna mellan centrum- och besöksverksamheter ofta är flytande,
samtidigt som de har liknande behov och krav på kommunikationer och
tillgänglighet.
Gör plats för lugna och tydliga stadsrum, som upplevs attraktiva och
behagliga även för personer med intellektuell och psykisk
funktionsnedsättning.
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Stadsbyggnadsprincip #3
Mångfald av boendeformer
Går att påverka i markanvisningsavtal och plankarta
En jämlik stadsdel bebos och används av en mångfald av människor. Här
möjliggörs möten över generationsgränser, socio-ekonomiska gränser och
oavsett religion, sysselsättning eller funktionsnedsättning. Olika boendeformer
inom ett område är ett sätt att möjliggöra en större mångfald av invånare. Det
gör också att det går att bo kvar i samma stadsdel i olika skeden i livet.
Exempel på hur principen kan tillämpas:
Möjliggör för att en mångfald av upplåtelseformer kan byggas, inklusive
kooperativa hyresrätter som är en blandning mellan bostads- och hyresrätter.
Skapa byggrätter som kan möta framtida behov, en byggrätt som möjliggör
att boende kan utöka eller minska bostaden vid behov.
Blanda upplåtelseformer i samma kvarter, tomt eller portuppgång.
Reglera för större lägenheter som låter folk bo tillsammans.
Hitta former för att reglera/variera boendekostnader såsom
markanvisningskrav i stadsbyggnadsprojekt där det är möjligt.

Psst! Utgå från statistiskt underlag för kunskap om vilka typer av
boendeformer ett område behöver kompletteras med för att
uppnå ökad mångfald på platsen.
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Stadsbyggnadsprincip #4
Multifunktionalitet
Går att påverka i detaljplan
Med begränsade resurser kan det vara svårt att skapa en stad som fungerar för
alla. Ett sätt att nå olika grupper är att låta ytor, platser, lokaler och service vara
multifunktionella, det vill säga att de erbjuder olika funktioner för olika grupper,
olika tider på dygnet och året. Plankartan kan bidra till en mer flexibel
markanvändning genom att öppna upp för olika ändamål och etableringar.
Exempel på hur principen kan tillämpas:
Möjliggör för olika funktioner inom byggrätten. Reglera markens användning
där det bedöms som lämpligt att olika funktioner såsom bostäder, handel,
arbetsplatser eller service och icke-kommersiella verksamheter kan inrymmas.
Säkerställ en god funktionsintegrering för att främja levande platser där
människor trivs. Detta innebär att förutsättningar för bebyggelsemiljöer där
boende inom gångavstånd kan nå andra funktioner än bostäder skapas,
möjliggör för flertal funktioner på platsen såsom affärer, arbetsplatser samt
kulturella och sociala mötesplatser.
Skapa målpunkter och platser med en mångfald av funktioner som ger flera
anledningar att vistas på eller besöka platsen. På så sätt känner sig flera olika
personer välkomna att vistas på platsen samtidigt.
Koppla samman målpunkterna med lämpliga funktioner på platsen.
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En detaljplaneprocess för
ökad jämlikhet i sex steg
Den traditionella detaljplaneprocessen har utvecklats i sex
steg för att bidra till ökad jämlikhet. På följande sidor beskrivs
arbetet i stegen.

VÄGLEDNING FÖR EN MER JÄMLIK
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Detaljplaneprocess för
ökad jämlikhet
Steg 1
Beslut om planuppdrag.

1

Jämlikhetsambitionerna presenteras redan i den
tjänsteskrivelse som tas fram för att starta planprojektet.
En projektorganisation upprättas. Denna kan bestå av
styrgrupp, referensgrupper samt projektgrupp. När en
projektgrupp skapas med projektdeltagare från berörda
förvaltningar kartläggs gruppens sammansättning och
representation för att förstå vilka perspektiv som saknas
internt och behöver inkluderas och finnas representerade i
exempelvis en referensgrupp.

2
3

Säkerställ att formulerade effektmål i projektdirektivet är
tydligt kopplade till ambitioner om att uppnå rumslig jämlikhet.
Projektplan tas fram. Den innehåller:
Mål, delmål och indikatorer för ökad jämlikhet. Här definieras
även vad jämlikhet är utifrån platsens förutsättningar.
Målgruppsanalys där vilka som ska inkluderas och när i
processen av skapandet av planförslaget identifieras och
presenteras.
Stadsbyggnadsprinciper som identifierats ha relevans för
projektet.
VÄGLEDNING FÖR EN MER JÄMLIK
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Detaljplaneprocess för
ökad jämlikhet
Steg 2

Detaljplaneförslag tas fram

2

Tillsammans med prioriterade målgrupper, samt utifrån de
identifierade stadsbyggnadsprinciperna.
Medför detaljplaneförslaget betydande social påverkan? Om
ja - social konsekvensanalys genomförs med fokus på barns
och andra prioriterade målgruppers rättigheter, för att
identifiera lokala behov. Underlaget blir ett processtöd där
detaljplaneförslagets konsekvenser presenteras, bedöms och
åtgärdas.

2
3

Gör en Socialt Värdeskapande Analys (SVA). Analysen
genomförs i tidigt skede och används genomgående i hela
detaljplaneprocessen. I en SVA kartläggs och identifieras
platsspecifika utmaningar och förutsättningar. Lokal
kännedom tillvaratas för att utveckla och gynna befintliga
sociala värden och behov på platsen.

VÄGLEDNING FÖR EN MER JÄMLIK
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Detaljplaneprocess för
ökad jämliket
Steg 3-6

3

Målgruppsanpassade samråd genomförs.
Hinder för deltagande i samråd undanröjs, samrådsformer
anpassas för att en mångfald av personer ska kunna delta.

4

Revidering av planförslag.
Revideringen sker tillsammans med prioriterade målgrupper.
Avstämning och eventuellt justering gentemot den socialt
värdeskapande analysen görs.

5

Uppfylls målen om jämlikhet?
Efter granskning säkerställs att planförslaget uppfyller de mål
och ambitioner om jämlikhet som identifierats i projektplanen
samt under processen. Säkerställ att målen om jämlikhet följs upp
efter genomfört projekt.

6
2

Jämlik markanvisning.
När detaljplanen har vunnit laga kraft i de projekt där mark ska
anvisas, ska byggrätter anvisas med hjälp av markanvisning i
enlighet med projektmålen för ökad jämlikhet.
VÄGLEDNING FÖR EN MER JÄMLIK
STADSBYGGNADSPROCESS

18

Detaljplaneprocess för
ökad jämlikhet
Kom ihåg! Genomförandeperspektivet

Om det finns en privat markägare som har drivkraften och ambitionen att arbeta
med jämlikhetsfrågor kopplas de in redan i steg 1. De ska vara med och definiera
de mål och ambitioner som rör jämlikhetsarbetet redan i ett tidigt skede i
projektet.
Det är viktigt att genomförandeperspektivet bevakas oavsett om det är
kommunen eller en privat aktör som äger marken eller ska genomföra projektet.
Genomförandet av Rumslig jämlikhet är helt beroende av att det finns en aktör
som är beredd att förverkliga projektet.

VÄGLEDNING FÖR EN MER JÄMLIK
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Några sista råd på vägen
1

Ringa in målgrupper. Välj ut vilka målgrupper som ska
prioriteras vid skapandet av planförslaget. Eftersträva att vara
så specifik som möjligt eftersom det finns stora variationer inom
en grupp. Koppla till uppsatta mål för jämlikhet. Diskrimineringsgrunderna är en utgångspunkt. Även aspekter som
socioekonomisk bakgrund och privatliv är viktiga att ta i
beaktande. Förhåll dig till målgrupper som lyfts i befintliga
styrdokument. Identifiera även målgrupper som inte prioriteras,
samt om det finns behov att lyfta fram vissa ytterligare gruppers
behov.

2

Välj delaktighetsformer – och hinderspana! Erbjud olika
former av tidig dialog och samråd för att nå de prioriterade
målgrupperna. Utforska fysiska, ekonomiska och sociala hinder
för tilltänkta målgrupper att delta och arbeta sedan för att ta
bort hindren. Inkludera de prioriterade grupperna tidigt i
processen, skapa gärna idéer tillsammans och komplettera det
traditionella samrådet med andra samverkansformer.

3

2
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Några sista råd på vägen
Fortsättning

3

Kommunicera för att inkludera flera. I de övergripande
styrdokumenten för stadsbyggnadsarbetet såväl som dokument
för specifika planprojekt ingår kommunikation i allt från kartor till
miljöbilder som marknadsför platsen. Tänk noga igenom vem som
får synas, tillsammans med vem, vilka aktiviteter som skildras,
vem som gör vad, hur gestaltas ett vardagsliv och vilka talar
kommunikationen till?

4

Förutsättningar att genomföra arbetet. En
stadsbyggnadsprocess för ökad jämlikhet är ofta ett åtminstone
delvis nytt sätt att arbeta på. Beslut på högsta nivå och mål som
ska genomsyra processen, gränsöverskridande samarbeten,
avsatt tid att bedriva arbetet, följa upp och utvärdera samt
kunskap om jämlikhet, inkludering och kopplingen till fysisk
utformning är aspekter som ger goda utsikter att uppnå mer
jämlika platser.

2
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Rumslig jämlikhet
Det här är en vägledning till hur
stadsbyggnadsprocessen kan bidra till att skapa
jämlika fysiska platser, för en mångfald av personer.
Staden samlar många olika personer som leker, lever, bor,
växer, arbetar och umgås. En kommuns ambition är att den ska
vara till för alla. Men vilka är då alla, och hur når vi dit?
En del grupper omnämns ofta, för vilka staden eller platsen behöver
bli mer tillgänglig och välkomnande, däribland barn och unga,
personer med funktionsnedsättning och kvinnor. Utmaningen att
åstadkomma jämlika fysiska platser i praktiken återstår ofta - och vi
måste förtydliga vad det är vi vill uppnå, för vem och framförallt hur.
I satsningen Rumslig jämlikhet har Haninge kommun och Living Cities
med hjälp av experter i form av invånare, tjänstepersoner,
civilsamhällesorganisationer och forskare utforskat vilka normer som
leder till utmaningar i jämlikhet i den fysiska miljön, och vad i
stadsbyggnadsprocessen som kan förändras för att planera och
skapa mer jämlika platser.

Vägledningen är ett resultat av satsningen Rumslig jämlikhet – ett samarbete
mellan Haninge kommun och Living Cities, finansierat av VINNOVA 2019-2020.

