
Ekosocial integration i 
kommunal planering

JAMIL KHAN OCH ROGER HILDINGSSON

URBAN INNOVATION, MALMÖ, 15 MAJ 2019



Hållbar välfärd?

• Miljöpåverkan och social inkludering är två 
stora utmaningar i svenska städer

• Behandlas ofta som två separata områden, 
men relaterade och behöver integreras

• Forskningsprojekt: The new urban challenge? 
Models of Sustainable Welfare in Swedish 
metropolitan cities

• Paper: Sustainable Welfare in Swedish Cities: 
Approaching eco-social integration in urban 
sustainability governance



Varför behövs ekosocial integration?

1. Individer och grupper kan påverkas olika 
(och orättvist) av miljöeffekter och av 
samhällets åtgärder mot miljöeffekter

2. Rättvis tillgång till miljönyttor

3. Acceptans för en hållbar omställning kräver 
att den även är och upplevs som rättvis

4. Urbana livsmönster: Individer och grupper 
har olika stor påverkan på miljön genom sin 
livsstil



Vad innebär ekosocial integration?

• Aktivt fokus på kopplingen mellan miljöfrågor 
och sociala frågor i planering och policy

• Samverkan mellan förvaltningar som jobbar 
med de olika frågorna

• Uppmärksamma och hantera möjliga 
konflikter; arbeta för att hitta synergier!



Hur fungerar det i svenska 
storstäder idag?

• Finns goda intentioner i översiktsplaneringen



”Satsningar på ekologisk hållbarhet kan fungera 
som motor för social hållbarhet, medan denna i 
sin tur i vissa fall är en förutsättning för 
miljömässig hållbarhet.” 

(Malmö ÖP 2014, s. 15)



Hur fungerar det i svenska 
storstäder idag?

• Finns goda intentioner i översiktsplaneringen

• Allmän brist på ekosocial integration i 
strategiska dokument, och i den dagliga 
planeringen och verksamheten

• Orsaker: administrativ fragmentering, brist på 
resurser och tid, svårigheter att förstå 
varandras professioner

• Mer utvecklad ekosocial integration inom 
projekt och för vissa specifika områden



Tre exempel på lyckad 
ekosocial integration



Malmös Trafik- och Mobilitetsplan 
(2016)

• Lika stort fokus på transporternas 
miljöpåverkan och dess betydelse för 
jämlikhet och segregation

• Kap 2 om människan (jämlikhet, involvering, 
trafiksäkerhet); kap 3 om miljöaspekter

• Stadshuvudgator ett konkret exempel på 
integration av miljö- och sociala aspekter







Göteborgs Grönstrategi (2014)

• Grönstrategin har ett socialt och ett ekologiskt 
mål som står sida vid sida

• Socialt mål: god och jämlik tillgång till parker 
och grönområden; bidra till samspel mellan 
människor; bidra till ökad hälsa

• Ekologiskt mål: mångfald och variation; 
sammanhängande grönområden; 
ekosystemtjänster



Gröna kilar och blågröna stråk
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Göteborgs Grönstrategi (2014)

• Grönstrategin har ett socialt och ett ekologiskt 
mål som står sida vid sida

• Socialt mål: god och jämlik tillgång till parker 
och grönområden; bidra till samspel mellan 
människor; bidra till ökad hälsa

• Ekologiskt mål: mångfald och variation; 
sammanhängande grönområden; 
ekosystemtjänster

• Men, ges tillräckligt fokus på 
rättviseaspekter? Exjobb: “The Green and 
Just City?” (Sara Ullström)



Områdesutveckling i Lindängen, 
Malmö

• Ekosocial integration på områdesnivå

• Energieffektivisering med socialt perspektiv

• Många utvecklingsprojekt utgår från social 
hållbarhet som mål men har tydlig ekologisk 
prägel
– ReTuren, stadsodling, cykelskolor, tvättotek

• Exjobb: “Mot en socioekologisk 
stadsutvecklingsprocess” (Timo Persson)



Avslutande reflektioner

• Miljö- och välfärdsfrågor är relaterade, men 
sällan sammankopplade i praktiken

• Hållbar välfärd: nytt begrepp som sätter fokus 
på synergier mellan ekologisk och social 
hållbarhet

• Kommunal planering en praktik med potential 
för ekosocial integration 


