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Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och 
urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt 
städer för 3 miljarder människor. FN beräknar att det kommer 
att finnas 6 miljarder stadsbor om bara 30 år. Det är ingen 
överdrift att kalla städernas förmåga till en hållbar omställning 
en avgörande fråga, det är också en utmaning som växer i takt 
med städerna. Här behövs stora insatser från nationer, städer, 
företag, organisationer och engagerade enskilda om jorden ska 
utvecklas hållbart och klimatuppvärmningen ska kunna bromsas.

Global Utmaning verkar för hållbara lösningar i samverkan 
med andra. Tankesmedjan rymmer ett programråd för Hållbara 
städer och inom detta finns ett antal forskare som utgjort ett 
vetenskapligt råd. De har haft i uppdrag att skriva texterna till 
denna antologi och presenteras närmare inne i skriften. Med 
vår frihet som tankesmedja vill vi bidra genom att peka på nya 
handlingsvägar och skapa konstruktiva möten om våra städer. 

www.globalutmaning.se



Denna antologi är ett led i Global Utmanings 
ambition att medverka till hållbar stadsutveckling. 

Global Utmaning är en fristående tankesmedja 
som verkar för lösningar på globala utmaningar 
som rör ekonomi, miljö och demokrati och hur 
man lokalt kan hantera dessa utmaningar genom 
en hållbar stadsutveckling. Syftet är att påverka 
samhällsstyrning och framtida politiska prioriteringar 
och beslut i en mer hållbar riktning. 

Programmet Hållbara städer inom Global Utmaning 
finansieras för närvarande av Familjebostäder, 
Familjen Eliassons Stiftelse för utveckling av god 
byggnadskultur, Folkbildningsrådet, HSB, Skandia 
samt Sveriges Kommuner och Landsting.
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Förord
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Inledning

Vad är en stad?

Vad är hållbarhet?
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Staden i världen

Uthålligt vardagsliv

Trafik för hållbar stadsutveckling

Den funktionsblandade staden kan återskapas

Hållbara städer svårskötta pastorat

Tid att handla
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Vad är en stad?

Produkten av närhet och arbetsdelning

Omöjlig men nödvändig att styra
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Stabil men i ständig förändring

Vad driver stadsutveckling på 2000-talet?
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Den komplexa staden
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Vad är hållbarhet?

Christer Ljungberg (2010) Myter och sanningar om städer, trafik och miljö.

Begreppet hållbar utveckling – en bakgrund
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Vad är problemet med att vara hållbar?
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Den ekonomiska dimensionen

Att bygga det hållbara – tre förutsättningar

Hållbarhet är en konfliktfylld fråga
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Klargör hur begreppet hållbarhet ska tolkas

Tänk nytt i planeringsprocessen
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Mot ett hållbart samhällsbyggande
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Staden i världen

Visionsdriven styrning
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Hållbarhet som värdekomplex
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Den socialt hållbara staden
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Den globalt rättvisa staden
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Att lära sig fatta etiska beslut
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Vidare läsning 

De delar av texten som handlar om social hållbarhet bygger på artiklar skrivna av forskare från en rad olika 
discipliner. Dempsey N, Bramley G, Power S, Brown C. (2009). The social dimension of sustainable develop-
ment: defining urban social sustainability, Sustainable Development vol. 18 2009, erbjuder en bra översikt 
och en intressant diskussion om socialt hållbara städer.
Doreen Masseys bok World Cities, utgiven 2007 på Polity Press, reser många viktiga frågor om stadens 
plats i världen.
Jan Olsson, professor vid Örebro universitet, är redaktör för antologin Hållbar utveckling underifrån, utgiven 
2005 på bokförlaget Nya Doxa. De delar av texten som handlar om global rättvisa och hållbarhetsetik i 
lokalt beslutsfattande är tydligt influerade av denna inspirerande och välskrivna bok. 
Peter Singers bok En värld – globaliseringens etik, utgiven 2003 på bokförlaget Thales, är en kontroversiell 
och tankeväckande bok som lyfter frågan om vilket ansvar politiska ledare på olika nivåer har för att skapa 
en bättre värld.
Magnus Boström, docent vid Södertörns Högskola, har skrivit flera texter om hållbarhetens sociala dimen-
sion. I sin text A Missing Pillar? A literature review on the concept of social sustainability redogör han för hur 
begreppet social hållbarhet tolkats inom tidigare forskning. Texten presenterades på International sympo-
sium on environmental sociology and sustainable development, i Göteborg 2010. 
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Uthålligt vardagsliv

En aspekt på den hållbara staden
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Det hållbara vardagslivet – vad är det?
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Den byggda miljöns inverkan

Kampen om den kreativa klassen
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Betoning på estetik och kreativitet



30

Risken för social och rumslig klyvning
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Från analysmodell till planeringsmodell
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Avslutning
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Vidare läsning
Att se det osynliga. Om genuskontrakt i Uppsala län. Länsstyrelsens meddelandeserie 2008:9. 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Florida, Richard, 2005, Cities and the creative class, New York: Routledge.
Greed, Clara, 1994, Women and planning: ´Creating gendered realities, London: Routledge, 1994.
Perrons, Diane, 2004, Globalization and social change: People and places in a divided world, London: 
Routledge.  
RUFS 2010, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Regionplanekontoret, Stockholms läns 
landsting. 
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Trafik för hållbar stadsutveckling

Bilismens konsekvenser

Ett transportsystem för hållbar utveckling
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Minikriterier för om en åtgärd i transportsystemet ska anses leda mot ett transportsystem 
för hållbar utveckling (källa Ljungberg & Smidfelt Rosqvist, 2009, Bättre införande av åtgär-
der för ett hållbart transportsystem.)
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Tillgänglighet viktigare än rörlighet
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Planeringen påverkar användningen
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Planering som ökar hållbarheten

Hållbar trafik – ger flera fördelar
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Så mycket bättre med planering för mer hållbara transporter

Vidare läsning 
Källorna till det mesta av denna text finns att hämta i Trivector rapport 2010:56 Trafik i hållbara städer – 
en kunskapssammanställning med rekommendationer.
Övriga referenser är 
Gudmundsson, 2008, Sustainable Mobility and incremental change – Some building blocks for IMPACT. 
TransportMistra.
Ross, Mobility & Accessibility: the yin & yang of planning, World Transport Policy & Practice,
Volume 6, Number 2, 2000.
Hur förändringar i vanor kan ske och hur man skulle kunna dra paralleller till hur vi nu sitter fast i 
bilanvändning diskuteras i en artikel av Ronnie Lipschutz i International Journal of Sustainable Society.
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Den funktionsblandade staden kan återskapas

Återskapa en mångfunktionell stad 
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Hindren mot funktionsblandning måste bort

Bakgrunden – den funktionsseparerade stadens framväxt
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De modernistiska stadsplaneidéerna och byggnadslagstiftningen

Byggnadslagstiftningen och regelverket
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En organisatorisk sammanflätning bakom den funktionsseparerade staden
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1960-talets trafikplanering
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Summering – den funktionsseparerade staden

Lärdomar inför framtiden
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Vidare läsning 
Källorna till det mesta av denna text finns att hämta i Monica Andersson, Politik och stadsbyggande. 
Modernismen och byggnadslagstiftningen. Doktorsavhandling, Statsvetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet 2009.
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Hållbara städer – svårskötta pastorat

Temperaturmätare i tiden

Finns en politik som har staden i fokus?

Vad är en stad?
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Strategier är nödvändiga

Element i politik för hållbar stadsutveckling
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Hållbar utveckling med och mot utvecklingstrender
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Hållbart liv – klimatsmart livsstil
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”Mellanrum” är en nyckelfråga
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Ömsesidighet kännetecknar välfungerande omvandling

Målkonflikter och prioriteringar
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Medborgaransvar förutsätter en tydlig ansvarsfördelning inom det offentliga
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Vidare läsning
Canada. Final Report of the External Advisory Committee on Cities and Communities, 2006, From Restless 
Communities to Resilient Places. Boken är framtagen som en statlig utredning i Kanada inför World Urban 
Forum i Vancouver 2006.
UNEP (United Nations Environment Programme), I.C.L.E.I. (Local Governments for Sustainability), Cities 
Alliance (Cities Without Slums) 2007: Liveable Cities. Boken är framtagen med stöd av UN-Habitat inför 
World Urban Forum i Nanjing 2008.
Europeiska unionen, Regionalpolitik och sammanhållning (KOM(98)605) 1998: En hållbar utveckling i Eu-
ropeiska unionens städer: Ett handlingsprogram. Boken behandlar policies för städer: att stärka det eko-
nomiska välståndet och sysselsättningen, att främja jämställdhet, social delaktighet och förnyelse samt 
att skydda och förbättra miljön. Dessutom behandlasr sätt att förvalta städer genom samverkan över 
sektorsgränser och administrativa nivåer.
Trafikverkets projektrapport 2010: Så får vi Den Goda Staden. Rapporten sammanfattar ett sexårigt projekt 
mellan flera statliga myndigheter, SKL och tre kommuner som rör integrationen mellan bebyggelse- och 
trafikplanering. www.trafikverket.se/dengodastaden  
Riksdagen 2010/11:RFR2 och 2010/11:RFR3:  Uppföljning av statens satsning på hållbara städer respektive 
Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden. Rapporterna summerar erfarenheter, 
kunskaper och forskningsfronten kring teman som rör hållbar stadsutveckling.
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Tid för handling 

Utgå från det globala perspektivet

Sverige behöver en stadspolitik
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Utveckla den attraktiva staden

Myndigförklara medborgarna
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Presentation av författarna


