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Den hållbara utvecklingens tre dimensioner
ekologiskt, ekonomiskt och socialt

• FN (1992): RIO Summit – Environment & Development 
Brundtland (1987): Our Common Future

• WHO (2008): Marmot – Closing the Gap in a Generation
• World Bank (2011): WDR – Conflict, Security and Development

• UNDP (2011): Sustainability and Equity
• OECD (2012) Perspectives of global development – social cohesion in a shifting World

Social hållbarhet – social sammanhållning

En socialt hållbar utveckling handlar om ett samhälles
förmåga att hantera komplexa samhällsproblem och att 
reproducera sig själv som en fungerande samhällsorganism. 
Denna förmåga är beroende av individers delaktighet, 
möjlighet att förstå sammanhang och att känna självtillit



Den Stora Omdaningen i vår tid

Globalisering

Urbanisering Migration

Säkerhet

Utveckling Rättvisa

Ökade krav på koherens och samstämmighet mellan politikområden



Westfalisk Ordning
Government
Nationalstaten

Post‐Westfalisk ordning
Governance
Flernivå ‐ partnerskap

Pre‐Westfalisk Ordning
Disorder
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Kung
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Regioner – EU ‐ Eurocities
Nationalstater ‐ SKL

Städer, Kommuner,Landsting
Urbana regioner – Västra Götaland

Krigsherrar / Maffia

Transnationella Företag
Multilaterala Organisationer (IMF/WB)
Gränsöverskridande nätverk G8, G20
ICLEI, UCLG

Globalisering och det politiska rummet

1648 1944

Brist på legitima statliga institutioner med global räckvidd. 
Men när staten drar sig tillbaka från det politiska rummet
ökar utrymmet för andra aktörer.



Om tillväxt, attraktivitet och 
konsten att bli till en nod i det globala 

produktionsnätverket

Den nya ekonomiska geografin:
Ekonomiskt välstånd – ekonomisk förnyelse sker i storstadsregioner
med växande mångfald och kvalitet i tjänsteproduktion

Viktiga förutsättningar:
Lokal arbetsmarknad och närmarknad kräver sin storlek
Infrastruktur – transporter/ kommunikationsteknologi
Geografiskt koncentrerad samverkan – synergieffekter
Social och kulturell miljö

Det ömsesidiga beroendet:
Storstaden behöver sitt omland för att växa (förtätning/förstoring)
Omlandet behöver sin kärnstad och dess kollektiva nyttigheter



Tid

Den dåliga nyheten – det höga priset för inträdesbiljetten
skapar ett bekymmersamt finansieringsgap

Kostnad

Investeringsnivå

Självfinansieringsgrad

Kostnader för att attrahera globala flöden tenderar att öka >
statsbidragen minskar och skatteintäkter tenderar att plana ut =

risk för minskad välfärd



Världs‐
ordning

National 
stat

Finansieringsgap och
bristen på samhällsstyrning

påverkar relationen stat – samhälle
stadens sociala sammanhållning utmanas

Krav på makroekonomisk
balans ‐ budgetrestriktioner
Ekonomiska nedskärningar och
minskade offentliga och 
sociala åtaganden

Socialt
kontrakt
Säkerhet ‐
Leg. Inst.

Civilsamhälle
Identitetsformation
och lojalitet  

Vi‐grupper och
”gängbildningar”
flyktiga nätverk/lösa
ad‐hoc grupper och/eller mer
fasta broderskapsgrupperingar
ofta i rivalitet

Innanförskapets 
osynliga gränser
Upplevt 
Utanförskap
NETS 35‐40 %

Socialt kontrakt – Fordism Från ”welfare to workfare”

Det sociala kontraktets upplösning
Civilsamhällets uppluckring

Informella trygghets‐ och försörjningssystem
Salutogena områden (Antonovsky) – lokala civil samhällen

Global nätverksproduktion 
producent/konsument skiljs åt:
Inkomstklyftor – ojämn utveckling



Levnadsvillkor
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På 30 
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Spänningsfält

Nav för
global 
samhälls
‐styrning

Slagfält för
sociala 
konflikter 

Rörelseriktningen är politiskt påverkbar !



Behovet av en social investeringspolitik 
En fråga om mental förändring  

- åtgärder för social hållbarhet är en investering och inte en kostnad
Det handlar om att kunna bli till en nod i det globala nätverket

utan ohållbara frustrationsgap

Positiv
Säkerhet
Förebygga
Främja
Underifrån

Negativ
Säkerhet
Kontroll
Övervakning
Ovanifrån

Prevention/promotion
Provention

Vad kan göras?
Vikten av att hålla två tankar i huvudet samtidigt



Provention – inte bara en frågan om pengar

Medborgardialog för ökad politisk delaktighet 

Det handlar om att bli sedd, att bli lyssnad på, respekterad och 
att få vara med och påverka sin situation. Dialog handlar om att växa, 

att räta på ryggen och att bli lite längre 
(med inspiration från Ulrika Knutssons dokumentär Fogelstadgruppen).



Det politiska manöverutrymmet
Gläntor i det politiska landskapet

Det Gyllene Tillfället
Motsägelsefulla omständigheter

Attraktiv investeringsort/Kunskapsstad = Social oro/Brinnande bilar

Barnfattigdom/Ungdomens utanförskap = Krav på kognitiv förmåga

Sammanfallande intressen av social hållbarhet



Att gripa det Gyllene Tillfället 
och utvecklas från en kvantitativ kunskapsstad 

till en kvalitativ och lärande stad

En socialt hållbar utveckling handlar om ett samhälles
förmåga att hantera komplexa samhällsproblem

Social hållbarhet – social sammanhållning

Folkbildningens roll – att fostra till medskapande världsmedborgare
med förmåga att förstå sammanhang och att känna självtillit



Tack för uppmärksamheten!
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