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Accessible Cities
Recommendations for just and sustainable cities 

based on all dimensions of accessibility
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ACCESSIBLE CITIES
• Att stärka invånarnas

delaktighet och
inflytande.

• Kommunens roll som en
av många aktörer.

• Förutsättningar för
ungas inflytande.
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• Access is to be considered in a broad interpretation of the word.

• Politically/democratically/ socially 
• Economically
• Spatially /physically
• Notionally

• Access is not only mobility or proximity 

Accessible
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Nelson Mandela Bay
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Muncipal 
Accessibility 

project

Municipal 
youth

democracy 
project

MISTRA-
Municipal 
Research 
project

governance

Recommendations for 
accessibility in the 

creation of just cities.
• Spatially

• Economically

• Socially/ democratically

• Notionally

Presenter
Presentation Notes
INTERMEDIATE OBJECTIVES 	�With regard to spatial dimensions of Accessibility for NMBM experience: �1. Develop perspectives on the city as a system for justice 2. Identify and explore ways to strengthen the local communities 3. Identify and explore services/investment to be provided locally 4. Identify best practices for the creation of long term resilient communities 5. Improve the relationship to the rest of the city for every citizen 6. Develop recommendations that are replicable to other projects during and after the project period. 7. Identify linkages to other dimensions of accessibility from the spatial aspect.
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Planera för en sammanhållen stad

• Utveckla stadens tyngdpunkter

• Skapa fler gröna och tillgängliga offentliga rum och platser

• Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser

• Blanda för en god balans mellan olika funktioner

• Tillåt stor variation av uttryck

Planera för en nära stad

• Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar

• Snabb och pålitlig kollektivtrafik ska binda ihop staden 

• Planera för ett varierat utbud av bostäder

• Intressanta målpunkter ska bevaras och nya tillskapas 
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Mistra Urban Futures möjliggör forskningssamarbete
Realising Just Cities

Tillsammans - för att förverkliga rättvisa städer
När vi tar fram kunskap tillsammans, det vi kallar medskapande, och när de som ska använda 
kunskapen aktivt är med och utvecklar den, nås nya avgörande insikter. Vi menar att detta 
skapar bättre förutsättningar för att välja rätt väg till en hållbar stadsutveckling. 
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Access Research Project
finansierat av Mistra Urban Futures 

Prof. Deon Pretorius
Nelson Mandela 

University

Prof. Ann Legeby
KTH

Stina Hansson, PhD 
Göteborgs 
Universitet

Tillitens roll i 
stadsplanering

Kunskap och verktyg 
från Dela(d) Stad

Systemiskt 
förhållningssätt till 

lokal utveckling

Perspektiv på tillgängliga 
städer

Nyanserad planering
Att involvera fler röster

Lokalt forskningsprojekt i 
Nelson Mandela Bay 

Municipality
Data på karta, GIS, i några 

utvalda stadsdelar

Åsa Lorentzi,
Gbg Stad (och Murf)
Sophia Kaså, Murf

Kollektivt lärande –
medskapande 

arbetssätt

Seminarium

Presenter
Presentation Notes
Mistra Urban Futures är som Staffan sa medfinansiär i projektet.Genom denna finansiering möjliggörs att de rekommendationer som vi projektet tar fram också vilar på forskningutbyte och lärande mellan tjänstepersoner, politiker och forskare kring frågor om hur vi skapar tillgängliga städertillgång till Mistra Urban Futures nätverk, varav detta arrangemang är ett sådant exempel.Klicka framKonkret har medfinansieringen från Murf möjliggjort samarbete med tre forskare: Deon, som ingår i projektet men genom detta kan lägga mer tid och fördjupa arbetet i NMB, Ann  och Stina.Ytterligare en dimension är att mina tidigare erfarenheter av att arbeta i Murf-projekt och numera även i Murf-nätverket Go!Create för in arbetssätt för medskapande och kollektivt lärande. Där har vi också Sophia Kaså som var med oss i mars i år.
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Lokalt medskapande torgutveckling – eller områdesarbete 
- eller platsutveckling – eller trygghetsarbete - eller…

Presenter
Presentation Notes
I Acc Cities jobbar vi med en utgångspunkt i lokalsamhället – community, stadsdel – där söker kunskap och där söker vi svaren på en del av våra frågor på vilka rekommendationer som behövs för att städer ska bli tillgängliga för alla medborgare – ur de fyra perspektiven.Vi har med oss ett systemiskt och organiskt synsätt på utveckling – vilket innebär att vi inte bara ser utveckling som en linjär process där vi kan planera och kontrollera ett förlopp – social ingenjörskonst.Vi ser att i stadsplanering behöver vi väva in det komplexa -  att mänskliga relationer, historia, kultur och konflikter påverkar möjligheter att skapa städer som medborgarna har tillgång till.Det är bland annat är en förklaring till att vi sökt oss mycket till den lokala nivån, till community, torget, stadsdelen.Vi ska ge er några exempel på det nu.Exemplet Selma CenterStartade 2012. Då knöt AB Framtiden, Stadsdelsförvaltningen N His och Polisen ihop banden och öppnade gemensamt en plats som skulle bidra till trygghet, tillit, dialog och samtal.Utgångspunkten var att AB Framtiden förvärvat torget och påbörjat ett omfattande stadsutvecklingsprojekt runt SL Torg och Litteraturgatan. Framtiden hade höga ambitioner om dialog och närvaro i tidigt skede. De vill veta hur backaborna ville att deras stadsdel och torg skulle förändras och utvecklas.Det var också att stadsdelen och polisen arbetade för en trygg och livfull stadsdel – och vill komma närmare medborgarna, bygga tillit, ta tillvara engagemang och lyssna på medborgares frågor och behov.Selma Center har fått växa ”organiskt” – det fanns en idé, men ingen exakt plan för innehållet. Det har växt fram utifrån behov och förutsättningar.ex: kontinuerlig och ambitiös utställning, modell som hålls aktuell om stadsbyggnad – ”ett mini-älvrum”Ex: många äldre kvinnor kom in och efterfrågade trygghetsboende – det var bara omkr 12-15 planerade – stadsdelen lyssnade, framtidne och Botrygg svarade och bjöd in kvinnorna till egen träff på SC, idag är det nog tredubblat antal.Ex: unga har gjort fotoutställning om SC nu och i framtiden – samarbete mellan SC och skolan på torget, även en utställning i samarbete med hembygdsföreningenTrängselskattedialogen möjliggjordes tack vare att platsen fanns.Och framförallt – närvaron, lyssnandet, den öppna dörren – människor kommer in och berättar, blir lyssnade på, ställer frågor.



12

Bostadsbyggande och tillgänglighet?

Nya Hovås

Presenter
Presentation Notes
Nya Hovås – Utbyggnad av service parallellt med bostäder. Bättre än ”housing-driven devlopment”?
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Vad finns för 
resurser i 
området?

Möjligheter och 
fördelar

Kollektiva och 
individuella faktorer

Institutioner och 
aktiviteter

4

Torg

Skola

Park

Mötesplats/
medborgarcenter

Tillgång till viktiga funktioner och service i staden –
påverkar invånares livsvillkor

Walkshop
Perspektiv på tillgänglighet, syftar till mer nyanserad planering och att involvera fler röster

Presenter
Presentation Notes
Vi har också jobbat tillsammans med två av forskarna, Ann och Stina, kring Brunnsbo. Att vi valt Brunnsbo beror dels på att jag tidigare jobbade i N His och i Brunnsbo har ett områdesarbete pågått samt en medskapande mötesplats med stor del brukardriven verksamhet. Men Brunnsbo är ju också ett område som kommer förändras kraftigt när vi tittar i stadens översiktliga utbyggnadsplaner. Så här ville vi låta det stora översiktliga planerarperspektivet möta det lokala och sociala perspektivet.Vi har haft två seminarier förlagda hit med medverkan av stadsdelens tjänstepersoner och politiker men nu i år även av forskarna Stina och Ann.Tillsammans gjorde vi en walkshop – ett sätt att testa en metod, ett arbetssätt där det sociala perspektivet möter det planerarens perspektiv.
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People and communities need to be able to envision 
a better life (greater access), that is achievable. 
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Presenter
Presentation Notes
Ett par kilometer utanför kärnan finns andra miljöer. Här finns ett stort behov av att läka olika stadsmiljöer inom mellanstaden/närförorter.
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Bostadsbyggande i fokus, men ingen tillgänglighet

Zanemvula

Presenter
Presentation Notes
The consequences of housing-driven development reflect much of the discussions. How do we avoid getting into new housing-driven development phases that create difficult consequences? What should we do instead? The insight is about changing and improving with small funds for those who already live in a local community. In case of major changes, the conditions for as many as possible need to be improved when transport needs and transportation costs are so decisive for the possibility of having a job at all.Zanemvula –ett exempel där bostadsbyggandet varit drivande och ingen basic service har skapats, trots att goda tankar fanns i planen.And since there actually are few amenities available, the notional aspect is hardly relevant. The situation here differs a lot from any Swedish context. Chatty lack basic amenities such as schools, library, internet, healthcare, shops, police, post office, jobs, cell phone reception, etc. When asked about their priorities the community members we met mentioned: school, clinic, park and jobs. More and more people have been added to the area, but no amenities. The lack of facilities and amenities is a major challenge for Zanemvula and our discussions therefore much focused on the very basics of accessibility. In other words, Chatty is an example of how important the contextual aspect is when addressing accessibility. However, an overall insight which is also applicable in a Swedish context is that housing-driven development tend to leave the delivering of other basic amenities aside. Spatially, the location of Chatty is a major constraint. It is far from economic nodes and the transport links are poor. The job opportunities within reach are low and as far as we were told there are currently no strategies in place for local economic development. Although it existed some shops in the areas, there seemed to be a mistrust in the existing shops. The isolated location of Chatty in addition with a low local buying power, does not make the area attractive for businesses.The lack of schools was not only a question of spatial accessibility. There also seemed to be both social and notional barriers stopping children from attending school. For example, the schools were shared between two areas with different languages. No schooling in your own language in combination with lack of trust between ethnic groupings and unsafe walkways made several children drop out. A good school is critical for a community to work. In Chatty, the lack of this is showing negative effects on the community for example with an increasing number of criminal gang activities.The layout plan for the area included several very good ideas which could help transform Zanemvula from a monofunctional housing development to the aimed for sustainable human settlement. However, none of these plans have been implemented. It was integrated planning, but not integrated implementation. A question raised was, if Government did deliver on amenities, would it have created jobs? Another question raised was if the plan and the implementation could have been more flexible in terms of land use and timing? Could sites be used temporary used for other uses e.g. urban agriculture? You can’t plan and control everything but at the same time need to be prepared for the unexpected, for example all settlers that built their own shanty-houses, and consequences of that. Another perspective that was also raised, was the absolute need of working together with the community to make the best decisions and to make investments sustainable and on spot with needs and rights in the area. Could municipality work closer with the community, take collective action, to put stronger pressure on regional, national and private actors?
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Both cities have development driven by housing – housing 
is prioritised – this can eclipse the provision of improved 
overall access.

• Connectivity and Integrated delivery of amenities must be 
prioritised to optimise value.

• We must have integrated processes.
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Möjliggörare och leverantörer av tillgänglighet –
kommunen och andra aktörer

Ubuntu centre

Zwide

Presenter
Presentation Notes
The municipality is just one player.One of the insights after the week in Port Elizabeth was that the municipality only is one player (among many) in the field, and how there´s a need for important collaborations on different levels. If the local, regional and national leadership cannot work together, it’s very hard to deliver basics that are needed. One could argue that the municipality should not interfere with what non-government organizations are doing well, but when these activities are not enough, the municipality could examine what their role is, in order to give incentives for these organizations to expand and support more people. There are different methods for municipalities to use when procurement procedures are enough. In Gothenburg we have practiced IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), which helps the municipality to cooperate with organizations within the sector of social economy. These organizations do often have good relationships with their local communities and often act as good intermediaries with good insight and knowledge of the local contexts.Another trial of collaboration that have been tried in Sweden is Social Impact Bonds, where private, social and public sectors share interests and risks to solve social challenges in new ways. We still haven’t tried this in Gothenburg.
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Vad gör Göteborg idag för att ta tillvara barns och 
ungas perspektiv?
Det tudelade barnperspektivet

Barn och ungas eget 
perspektiv

• Klassråd/matråd
• Elevråd
• Gårdsråd
• Ungdomsråd
• Ungdomsfullmäktige
• Studentforum

Vuxnas perspektiv på barn 
och unga
• Barnkonsekvensanalys i 

fysisk planering
• Barnperspektivet ska 

beaktas inför varje 
politiskt beslut

Youth Access

Presenter
Presentation Notes
Varför är det viktigt att lyssna in unga? De är experter på att vara just unga idag, och har unika insikter och erfarenheter av hur lokala miljöer fungerar, och vilka hinder och möjligheter som finns där. Unga är  drivande vad gäller framväxt av sociala medier, och av mycket som händer på internet. >Genom att unga ligger i framkant vad det gäller trender så blir de även bra på att ta ut en  strategisk riktning i många frågor som berör dem och samhället i övrigt. Här är några av de forum staden skapat för att öka unga medborgares  delaktighet. Mellan ungas och vuxnas forum behövs naturligtvis en matchning/överlappning
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Några insikter från Youth Access projektet:

• Varje vuxet beslut påverkar unga och har effekter på 
deras möjligheter att både bidra till och ta del av 
samhället, både på kort och lång sikt.

• Rädda människor gör dumma saker. 

• Så kallade influencers (påverkare) får idag följare 
mycket snabbare och enklare än förr, främst via sociala 
medier.

• Grundordet är TILLIT, och den måste vara ömsesidig. 

Presenter
Presentation Notes
Vuxna beslut: mindre klasser innebär fler kvalitetsminuter per elev och dag, gratis wi-fi på offentliga mötesplatser och större knutpunkter innebär ett större flöde av information, kunskap och idéer, väl kompenserad skolpersonal i utsatta områden betyder större möjligheter att behålla bra pedagoger, ledare och chefer, lokalt entreprenörskap i samma områden leder till färre arbetslösa unga, osv.Rädda människor: När din upplevda existens hotas fysiskt, psykiskt eller socialt, tar du de medel till hands som finns för stunden. Ju mer marginaliserad och underprivilegierad du är, desto mer drastiska tenderar reaktionerna att bli. Ur det perspektivet blir tidiga insatser för att stödja mindre bemedlade medborgare dubbelt givande tillbaka.Influencers: Genom att ge de influencers som samhället i stort har glädje och nytta av goda förutsättningar kan samhället påverka genom att goda exempel får mer utrymme än de andra. Tillit: Ge unga reella möjligheter kopplat till reella skyldigheter och ansvar, och tro på deras förmågor att tackla sin vardag lika mycket som de behöver förlita sig på oss vuxnas ansvarskänsla och vilja att göra vårt bästa för dem.
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Framtidsspaning

• Utveckla fler sätt att omhänderta barns och ungas 
perspektiv så att fler unga känner sig välkomna att delta.

• Målkonflikter kommer att öka när staden växer och förtätas.

• Förebilder blir allt viktigare, viktigt när vi rekryterar ledare, 
lärare och chefer.

• Tillgänglighet, brister både avseende lokaler och 
infrastruktur sätter gränser för alla medborgare, men 
framförallt för unga som hindras av t. ex. ekonomi.

• I en delad stad blir mötesplatserna allt viktigare.

Presenter
Presentation Notes
Utveckla (G):  exempelvis Göteborgsförslaget, som behöver bearbetas för att bli mer attraktivt för de unga att använda.Målkonflikter (P): Konsekvenserna blir att det blir ännu viktigare att ta tillvara på de ungas kompetenser. Barnkonventionen lag 2020Förebilder (G): influencers, fröken i första klass, idrottsledare, unga som leder unga, mentorskapTillgängligheten (G): unga behöver ex.vis fri wi-fi, billiga transportsätt (elkickbikes), Mötesplatser (P):  vem äger stadsrummet? Vem får det? Hur ser vi att fler unga får vara med i ägandet? Gratis mötesplatser, med generösa öppettider
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Utblick från ett pågående arbete

• Tid – skala – process
• Skapa rekommendationer som gör skillnad – på kort och på lång sikt
• Vägval

Vill bidra med dina erfarenheter i projektet?
• Mejla till staffan.claesson@framtiden.se.
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Thank you  
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