
To add a new image in 

placeholder: 

 

1. Remove example 

image. 

2. Click to add picture. 

3.  Use crop tool to 

choose part of 

image to show. 

4.  Place picture 

behind street grid. 

 

Varför blir det som det blir fast vi 

vill så väl? 

 

KAIROS 
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa 

och socialt hållbara städer 
www.mistraurbanfutures.org 
 

 Tillfället är nu! 

http://www.mistraurbanfutures.org/


Globalisering 

Migration 
 

Urbanisering 

Medför ökad mångfald och  
 driver på utvecklingen 
av mer ojämlika livsvillkor – 

heterogent samhälle 

Städer som nav för socialt hållbar 
utveckling 

eller  slagfält för sociala konflikter – 
Påverkansbart! 

Den stora samhällsomdaningen i vår tid 
Tre processer i samverkan som  

flätar ihop det lokala med det globala 



Social Hållbarhet  

är inget statiskt tillstånd 

Social  
Hållbarhet 

Säkerhet 
Mänsklig säkerhet 
• Trygghet 
• Förutsägbarhet 

Rättvisa 
Mänskliga rättigheter 
• Jämlikhet 
• Erkännande 

• Deltagande 

Utveckling 
Mänsklig utveckling 
• Utbildning 
• Folkhälsa 
• Livskvalitet 

För en rättvis och socialt hållbar utveckling 
menar KAIROS att 

medskapandet behöver öka med och mellan 
dem som bor, vistas och verkar i staden! 



Medskapandets olika delar 

Varför? Vad? 

Hur? Vem? 

Följ upp! 



Varför det blir som det blir! 
• Bristande intresse att synliggöra  och hantera målkonflikter. 

• Bristande kapacitet att hantera komplexa samhällsproblem. 

• Nuvarande samhällsstyrning som sätter kundnytta före en bredare samhällsnytta. 

• Den faktiskt arbetsfördelning mellan politik och tjänstepersoner som medför att 
fokus framför allt läggs på att göra saker på rätt sätt istället för på att göra rätt saker. 

• Mentala strukturer som skapar strukturella ojämlikheter och upprätthåller ojämlika 
maktstrukturer. 



  

 

”vi måste ändra världsbild för att rädda 

världen, eftersom den bild vi gör oss av 

världen påverkar världens 

förutsättningar” 



Synvändor för rättvisa och social hållbarhet 

Säkerhet 
1)Från negativ till 
positiv säkerhet! 
  

Rättvisa Utveckling 
2) Från ett renodlat 
marknadsorienterat 
tillväxttänkande till en mer 
hälsosam samhällsutveckling! 

3) Från styrning till 
medskapande i skolan! 
 

5) Från formella till reella 
rättigheter! 
 

4) Av och med medborgarna – 
inte bara för! 
 

6) Från enbart kundnytta till 
en bredare samhällsnytta! 
 

7) Från inbjuden dialog till 
medskapande demokrati! 
 



To add a new image in 

placeholder: 

 

1. Remove example 

image. 

2. Click to add picture. 

3.  Use crop tool to 

choose part of 

image to show. 

4.  Place picture 

behind street grid. 
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KAIROS 
Kunskap om och arbetssätt i  

rättvisa och socialt hållbara städer 
 
 

 



KAIROS i praktiken 



To add a new image in 

placeholder: 

 

1. Remove example 

image. 

2. Click to add picture. 

3.  Use crop tool to 

choose part of 

image to show. 

4.  Place picture 

behind street grid. 

 

Använd ditt handlingsutrymme! 

 

Bjud in till medskapande! 

 

Var lyhörd för initiativ och 

behov från civilsamhället – 

särskilt de vars röster inte 

brukar höras. 

 

Hur kan du agera för 

en rättvis och socialt 

hållbar stad?    

   

 

 

 

 


