
1

Accessible Cities
Recommendations for just and sustainable cities 

based on all dimensions of accessibility
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Hur får vi 
en mer 
jämlik 
tillgång till 
staden?

Projektet Accessible Cities, i partnerskap mellan
Göteborgs stad och Nelson Mandela Bay 
Municipality i Sydafrika, berättar om insikter som
vuxit fram under de senaste åren.

Projektet som ingår i Urban Futures har arbetat
med att ta fram rekommendationer för hur de två
städerna kan byggas för att öka invånarnas tillgång
till staden och skapa mer rättvisa städer. Man har 
utgått från förortsområden och belyst
lokalsamhällets roll och anknytning och tillgång till 
resten av staden.

Projektet avser att visa olika verktyg för att hantera
styrning och ledning och praktisk implementering
av åtgärder som förbättrar och hanterar en mer
jämlik tillgång till staden. 



3

Mer information

• Rapporter och summeringar

• Forskning - reports/policy Briefs

• www.gmv.gu.se/urbanfutures

• www.goteborg.se

• www.icld.se

• www.nelsonmandelabay.gov.za

http://www.goteborg.se/
http://www.icld.se/
https://www.nelsonmandelabay.gov.za/
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Upplägg

• Introduktion om partnerskapet GBG-NMBM –
varför då? Hur då?

• Varför diskuterar vi (access) tillgång och
tillgänglighet i ett internationellt utbyte? 

• Problematisering kring nuläget –
forskningsinsikter kring begrepp och
tillämpning?

• Urval av goda exempel och lärdomar inom
projektet
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Introduktion om partnerskapet City of 

Gothenburg – Nelson Mandela Bay 

Municipality



6



7

Nelson Mandela Bay
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NELSON MANDELA BAY  GOTHENBURG PARTNERSHIP

20 Year Anniversary.

November 2019 the partnership was 20 years old.

Celebrated with a tribute/ dissemination event in 
Nelson Mandela Bay Municipality attended by:-

ICLD 
Partnership Management Committees

Partnership and Project participants past and 
present
SALGA and SACN and other municipalities

Councillors and Senior Officials

Produced a booklet detailing the history of the 
partnership and project and impact over 20 

years.

March 2020 visit – 20 year dissemination as part of 

project visit programme.
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Förutsättningar för projektet

• Politisk styrgrupp
(kommunalråd)

• Tvärvetenskapliga
tjänstemannagrupper

• Ungdomsutbyte

• Forskningsutbyte/sam

verkan/forskningsfinan

siering UF

• Stipendier/uppsatser
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Varför diskuterar vi (access) 

- tillgång och tillgänglighet till 

staden i ett internationellt utbyte? 
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Urban 
Challenges

• Citizens do not have full access to the cities 

• We need to address sustainability urgently 

• Densities are not high enough 

• Communities are isolated due to poor linkages 
with the CBD and other nodes 

• People feel alienated from city decision making 
processes 

• The economy is not open to all equally

• People to not trust governance issues 

• Social and cultural exclusion exists



12

People and communities need to be able to envision 
a better life (greater access), that is achievable. 
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Bostadsbyggande i
fokus men….

Zanemvula
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Dags att läka samman stad och stadsdelar!
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BOSTADS-SCENARIO

• Fokus på bostadsmål
• Låg produktionskostnad 
• Snabba planprocesser

STADSKVALITET-SCENARIO

• Fokus på affärsmässig samhällsnytta 
• Omfattande investeringar 
• Samlad områdesplanering

SÄKER TREND 
Omfattande behov av bostadsförtätning 

i utbyggnadsstrategins prioriterade 
områden fram till 2035

OSÄKER TREND
Vilja och möjlighet till kraftfull 

och samlad planering - med 
utgångspunkt i ökad stadskvalitet

Vi uppmärksammar hur vi bygger i bostadsbristens Göteborg.
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Vi uppmärksammar tilltagande investeringsbehov i samhällsservice

Behov av uppväxling och samordning av utbyggnadsinvesteringar i en växande stad

• Bibliotek

• Badhus

• Skolor och paviljonger

• Förskolor och temporära bygglov

• Äldreboende och bmss

• Idrottsanläggningar

• Återvinningscentraler, 

• Bussdepåer etc.. 



18

A – shift of 
planning

• Planning shift - from planning for the ever 
increasing transport ... to planning for accessible 
cities ..

Focus on
People (not vehicles)
Integration (between activities / downpipes)
Sustainability (social, economic, ecological)
Urbanity: Proximity, mix, density (more important 
than spreading out, functional separation)

Quality of life, attractiveness, proximity

New demands
Planning processes (more consciously controllable 
/ Less forecast)
Planning (follow-up, evaluation)
Participation, dialogue
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Accessible

• 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 
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Overall 
objective & 
guiding 
questions

• The overall objective of the project is to decrease 
the numbers of Citizens that do not have full 
access to the cities (in all dimensions of 
accessibility) so that our cities are more just and 
sustainable. This will strengthen the cities as 
systems for justice as well as strengthen local 
communities. 

• How to develop a city as a system for justice?

• How to strengthen local communities?

• How to shift the emphasis from external 
provision to internal asset-utilization?

• How the community assests, resources can be 
visible and used?

• How to relate to rest of society?
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Problematisering kring nuläget – urval

av forskningsinsikter kring begrepp och

tillämpning.



22

Hur förstås
begreppet
tillgång till 
staden?

• Från forskningen

• Från rekommendationer i styrning/ledning

• I hur begreppen omsätts i praktiken?

• Hur begreppen hanteras i vardagsspråket?

• Modeller, mätbarhet riktade mot lokalsamhället
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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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Forskningen – om 
begreppet tillgång 
till staden

• Mistra Urban Futures – fair, green and accessible cities

• Dela(d) stad

• Kulturgeografiska inst. Handelshögskolan
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Planeringsskifte och 
omställning 
- Begreppet tillgänglighet 
(mot tillgång?)

• Tillgänglighet och närhet är återkommande begrepp 
i visioner om framtidens hållbara kommuner och 
regioner. 

• Svensk samhällsplanering befinner sig sedan några 
år i ett skifte. I utvecklingen av hållbara städer, 
kommuner och regioner ges frågor om att förbättra 
medborgarnas närhet till omgivningens resurser –
arbetsplatser, skolor, hälsovård, handel och service, 
fritidsaktiviteter, parker och natur, mötesplatser och 
kultur, med mera – en ökad tyngd. 

• Bland forskare och planerare råder ibland oklarhet 
när det gäller hur begrepp som mobilitet (rörlighet), 
tillgänglighet, närhet och lokalisering förhåller sig till 
varandra. 

• Ett grundläggande steg är att skapa en ömsesidig 
förståelse och ett gemensamt språk för 
tjänstepersoner (och politiker) från olika fack-
förvaltningar som har målet att öka den hållbara 
tillgängligheten. Saknas idag? Konsekvenser av det?
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Tillgänglighet är 
ett mångtydigt 
begrepp

•

•

•

•
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En tolkning av 
begreppet

• Tillgänglighet i princip åstadkommas på tre sätt, nämligen genom nära
lokalisering, snabba transporter och virtuellt, via internet.

• Närhet som princip tillämpas när man lokaliserar bostäder, verksamheter
och aktiviteter på korta geografiska avstånd, till exempel utvecklar
stadsdelar som präglas av täthet och blandning av verksamheter. 

• Ett annat sätt att skapa tillgänglighet är genom rörlighet och snabba
transporter. Tillgänglighet i termer av närhet i tid.

• Allt mer betydelsefullt är att få tillgång till människor och verksamheter i
omgivningen genom virtuella kontakter och kommunikation via internet.   
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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

Lokalsamhället
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Modeller, tankefigurer
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Människor – inte
fordon. 

• Övergången från rörlighetsorienterad till 
närhetsorienterad planering förskjuter fokus 
från transportmedel och infrastruktur som 
primära planeringsobjekt, till att individ och 
vardagsliv sätts i centrum. 

• Ur medborgarnas perspektiv är handlar det 
om hur hela vardagen kan organiseras på ett 
hållbart sätt och att sociala aspekter blir 
viktiga, till exempel hur olika gruppers 
möjligheter, behov och önskemål kommer till 
uttryck och kan tillgodoses. 
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Mätbarhet & scenarier

Källa: Delad stad samt Värdeskapande stadsutveckling, fördjupning Tynnered
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What is 
meant 
with 
access?

• Access in the context of the “Access for the 
Creation of Just Cities” project is considered to 
mean the ability of a person or groups of people 
in a local area, district or city to obtain what is 
needed for a good quality of life in pursuit of 
Inclusive Well-Being. The notions of quality of life 
and Inclusive Wellbeing are overlapping. 
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Spatial / 
Physical 
access

• Spatial / Physical access refers to the distance 
between supply and demand of social, physical 
and economic means as a barrier or a facilitator 
of access to the means for improved quality of 
life. 

• Thus, the spatial / physical dimension refers to 
the availability / provision or the lack thereof of 
enabling infrastructure, facilities and amenities. 

• Perhaps the most direct dimension of accessible 
cities is the accessibility to places and services 
through as a matter of proximity. The most 
important features of this include residential and 
workplace densities and locations, the 
distribution of functions and degree of mixed use, 
the extent of centralisation and the local-level 
urban design



34

Social 
Access 
(including 
political  / 
democratic)

• Social access refers to the availability of and the 
delivery of public services, facilities and amenities 
related to and intended for individual, group or 
family, education, health, welfare, safety, etc. to 
enable a good quality of life. 

• Thus, accessibility also relates to the democratic / 
political processes and relational aspects of social 
sustainability, such as access to stakeholder 
communication, participation and consultation in 
development processes, accountable governance 
and management of policy, as well as planning 
and social monitoring of the standard-setting 
process.

• Accessible cities will also have the social 
infrastructure enabling all residents to interact, 
participate in social groups and organisations and 
to construct the social networks necessary to 
build collective resilience and thrive.
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Economic 
Access

• Economic access refers to the availability of the 
opportunities to participate productively and 
rewardingly in an economy.

• The economic dimension refers to opportunities 
to participate in the mainstream of the economy. 
These are closely related to social dimensions of 
access, such as access to education and skills 
development related to one’s capacity to 
participate in the economy (that is socio-
economic dimension of access). 
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Notional 
Access 

• Notional access is a complex matter related to all 
dimensions of access: 

• A person’s perception of access 

• H/her sense /experience of access 

• Awareness about something that is relevant to access 

• View of something that is relevant to access 

• Attitude towards something that is relevant to access 

• A sense of belonging 

• Extent of participation

• Processes related to psychological wellbeing as being 
part of a local area, district or city. 

• A sense of being valued. 

• Knowledge of the system and of what you can have 
access to. 

• Confidence in leaders

• Hopefulness for the future 

• A sense of power of choice
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Urval av fördjupningar inom projektet
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Testat en 
mängd 
metoder 
att 
inhämta 
kunskap

• Dokument genomgång (policy nivå) synliggöra
tolkning av begreppen som används idag.

• Walkshops – multi-disciplinärt

• Matriser för lärande – skala, tid, process och
kontext utifrån begreppen

• Intervjuer och workshops med nyckelaktörer i
olika stadsdelscentrum

• Data profilering/GIS (community profiles)
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Access to 
catalytic nodes
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Möjliggörare och leverantörer av tillgänglighet – kommunen 
och andra aktörer – access till multifunktionella center

Ubuntu centre

Zwide
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Access to public 
transport
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Access to business 
and knowledge
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Access to 
community 
profiles

• Data/mapping/space syntax

• Statistics

• Interviews

• Research perspectives

• Tests of methods/multi-
criterial
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Walkshops

• Genom forskningssamverkan har vi testat nya 
perspektiv på tillgänglighet, som syftar till mer 
nyanserad planering och att involvera fler röster.  

• Vad finns för resurser i området?

• Institutioner och aktiviteter

• Möjligheter och fördelar

• Kollektiva och individuella faktorer
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Mätbarhet av ökad tillgång
genom scenarier – exempel
Biskopsgården
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Uppmärksamma stegvis 
utveckling I våra 
lokalsamhällen

• Utveckling sker inte 
alltid enligt plan – den 
sker stegvis och skapar 
nya förutsättningar inom 
sin kontext. Skapa 
metoder och var 
medveten om olika steg 
som krävs för att nå en 
bättre utveckling.
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The Morphogenetic Approach to 
Access as a Theory of Change

• Det morfogenetiska 
tillvägagångssättet / 
paradigmet är en teori om 
samhällsförändring och 
utveckling. Det är en 
komplex systemstrategi 
som antyder att samhället 
är ett system som har ett 
stort antal interagerande 
komponenter (människor, 
grupper, agenter, processer, 
institutioner etc.) vars 
sammanlagda aktivitet är 
olinjär till aktiviteten hos 
enskilda komponenter) och 
uppvisar vanligtvis trender 
mot både självorganisering 
och oförutsägbarhet eller 
oavsiktliga konsekvenser.
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Grundförutsättningar för utveckling har präglat summeringen av 
slutsatser/rekommendationer I Accessible Cities.
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STRATEGIER I STEG 1: 
ATT SKAPA AKTIVERINGSVILLKOR FÖR FÖRBÄTTRING AV TILLGÅNG

1. Skapa villkor för dialog om 
progressiv förändring, 

transformation och förbättrad 
åtkomst

2.För att underlätta 
beslutsfattande med deltagande av 

flera intressenter

3.Gör det möjligt att möjliggöra 
organisatoriska justeringar

4. Att sätta 
tillgångs/tillgänglighetsproblemet i 

perspektiv

5. Att anta en dynamisk och lyhörd 
metod för planering och 

implementering för 
tillgång/tillgänglighet
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Mindshifts/synvändor

1.Från för mycket självintresse 
och för lite oro för den större 

bilden eller det allmännas 
bästa krävs

2. Från misstanke, undvikande 
och misstro till en engagerad, 
dialogisk, samarbetsmetod

som ger förtroende

3. Från ett tänkesätt som 
accepterar och upprätthåller 

beroende i stället för att förstå 
nödvändigheten av och 

oundvikligheten av ömsesidigt
beroende

4. Från ett fokus på behov som 
upprätthåller beroendet till att 
fokusera på att möjliggöra och 

bemyndiga aktörer, egna 
resurser och möjligheter till 

utveckling

5. Från påtvingade lösningar 
till deltagande processer som 
uppskattar komplexiteten och 
unikheten i varje sammanhang

6. Från påtvingade ideologiska och 
politiska lösningar till en 
sammanhängande och 

kontextualiserad utvecklingsväg som 
kartlägger vägen från den oönskade 
status quo mot en önskad framtid 

med optimal tillgång, inkluderande 
välbefinnande och ett rättvist 

samhälle

7. Från ett förenklat siloprojekt
till ett tillvägagångssätt som 

omfattar komplexitet, 
tvärvetenskapligt, 
tvärvetenskapligt 

stadsförvaltningsperspektiv och 
tvärgående åtgärder och 

planering

8. Från ett tänkesätt som 
accepterar, tolererar eller till och 
med motiverar utestängning till 

ett tänkesätt som accepterar 
nödvändigheten av optimal 

tillgång och inkludering som krävs 
för hållbara utvecklingslösningar

9. Från ett närhets- och 
transportorienterat 

tillvägagångssätt till ett fokus på 
en bredare förståelse för 

åtkomst som innehåller rumsliga 
och icke-rumsliga aspekter, 

särskilt socioekonomiskt 
välbefinnande.

11. Från sovstäder / 
ekonomiskt underutvecklade 

samhällen till ekonomiskt 
levande nav

12. Från tänkande och 
handling som upprätthåller 

den digitala klyftan mot 
optimerad åtkomst genom 

teknik och den digitala 
världen

13. Från övervägande av 
planeringsområden som statiska 

över tid med en bestämd gräns till 
att erkänna den alltmer dynamiska

karaktären av utveckling och 
förhållanden mellan användningar 

för att definiera planering.
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Fördjupning – lokalt medskapande
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Exemplet Selma Lagerlöfs Center

Framtidens 
Selma

- drivande i 
stadsomvandling

Stadsdels-
förvaltningen 
-Backa i Fokus

- drivande i 
social 

utveckling

From imposed solutions 
to participatory 

processes

From silo project to an 
urban management 

perspective

Selma Center
- Mötesplats för daglig dialog, 
information, trygghetsarbete, 

stadsutveckling
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Exemplet Navet i Bergsjön och Skolan mitt i 
byn i Bergsjön

• Partnerskap mellan kommunen (sdf) och 
föreningen Navet med flera aktörer

• En investering i resurser som finns i 
lokalsamhället 

• Stöd för att skapa ett nav för demokrat och 
kultur – en mötesplats som är 
medborgarnas

• Skolan mitt i byn i Bergsjön möjliggör och 
mobiliserar sammanhang för barn, familjer 
och viktiga vuxna runt barnen – det nära 
samhället och byns resurser

• Bygger kapacitet för medskapande, 
aktörskap och att fler röster hörs och kan 
tas tillvara

From a focus on needs to 
focus on agency, resources 

and opportunities
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Exemplet ”medskapare i lokalsamhället” 

• Uppdrag att utveckla samverkan mellan 
kommunen och civilsamhället

• Uppdrag att förändra bidragsformer för 
stöd till civilsamhället

• Det gick inte att planera fram under hösten

• Behov och lokala utmaningar behövde 
utforskas

• Misstro och konflikter behövde hanteras

• Tänka nytt, släppa kontroll, visa 
prestigelöshet

• Vara konkreta och börja agera tillsammans

From predetermined 
solutions to understanding 

the development path
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Fördjupning – ny översiktsplan
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Vilken roll kan begreppet Access spela i en översiktsplan?

➢jämlik tillgång till stadens resurser - ett centralt begrepp
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NÄRA, SAMMANHÅLLEN STAD

➢ Korta avstånd mellan människor 

och det som behövs för vardags-

livet minskar behovet av att resa

➢ God balans mellan olika funktioner

➢ Fler tillgängliga parker, 

naturområden och offentliga platser

➢ Utveckla stadens tyngdpunkter

9. From transport- oriented 
understanding of access to 

proximity and a broad 
understanding of access 
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➢ NÄRA, SAMMANHÅLLEN STAD
MEDVETNA LOKALISERINGAR

➢ Hur vi fördelar och lokaliserar 

offentliga funktioner i staden 

➢ Ett väl fungerande nätverk av gator 

och gång- och cykelvägar som 

stödjer en jämlik tillgänglighet till 

hela staden.

➢ Utveckla tyngdpunkter för en mer 

flerkärnig struktur.

9. From transport- oriented 
understanding of access to 

proximity and a broad 
understanding of access 

Bild: Sweco Architects april 2017
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➢ Principer för god gestaltad livsmiljö 

genom lägesbaserad planering

➢ Olika lägen i staden har olika potential 

för att uppnå kvaliteter, blandning av 

olika funktioner och att ta hand om och 

dra nytta av en högre täthet

➢ Tillgång till natur och park kan 

säkerställas genom bristanalyser

ANVÄND OCH SYSTEMATISERA 

OMRÅDESPLANERING

9. From transport- oriented 
understanding of access to 

proximity and a broad 
understanding of access 
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ANVÄND OCH SYSTEMATISERA 

OMRÅDESPLANERING

➢ Främja ett dynamiskt förhållningssätt till planering

➢ Tillgång till staden är inte ett projekt - det är en 

pågående process.

➢ En kontinuerlig process med platsspecifika 

analyser and strategier

➢ Dynamisk områdesplanering som arbetssätt

➢ Anpassningsförmåga och motståndskraft för att 

möte utmaningar över tid 

9. From transport- oriented 
understanding of access to 

proximity and a broad 
understanding of access 
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6. From imposed solutions 
to participatory processes

➢ Barn och unga har haft en konsulterande roll

➢ Bidragit med kunskap, erfarenheter, tankar hur 

staden bör formas på lång sikt, 

➢ Arkitekturpedagogik som metod 

DELAKTIGHET I PLANERINGSPROCESSEN
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Vad vill vi framåt? Rekommendationer?
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Summary
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Be aware of prevailig 
culture 

Policies should respond 
to needs and priorities 

Create an integrated 
platform 

Policy and action should 
not lose sight of each 

other 

Develop the tools 
needed 

Analyse and optimise 
your resources 

Communocate with 
active openness  

Ensure progress 

Toolkit recommendation
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Urval av rekommendationer från projektet 

Människor – inte fordon. 
Synliggör begreppets 

förskjutning från fordon till 
individ?

Uppmärksamma 
skillnader/möjligheter i vem 

som kan påverka 

Professionalisera och
systematisera arbetet med 

stadsdelsprofiler/lokal-
samhällesprofiler

Lär av goda exempel från lokal 
kunskapsinhämtning och 

samverkan t.ex. Selma center, 
Nya Hovås m.fl. 

Synvändor (mindshifts) –
omsätt kunskap i medvetna 
lokaliseringsstrategier och 
principer som gör skillnad.

Utveckling sker inte alltid 
enligt plan – den sker stegvis 

och skapar nya förutsättningar 
inom sin kontext. 

Professionalisera förmågan att 
fånga ”upplevda” faktorer

Uppmärksamma den digitala 
klyftan – och se digitala 

medborgare

Verka för en områdesplanering 
som påverkar struktur, närhet, 

kopplingar och stråk. Inte 
kortsiktig bostadsplanering 

som blockerar.
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Research/Mistra
Urban Futures

• Research seminars

• Lectures

• Research reports

• Policy briefs

• Conferences
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THANK YOU !
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