
RESULTAT

Lab Nordregio

Grupparbete fokus: 
samarbete och 
gemensamma projekt 
framåt  



Vilket av de presenterade projekten har mest relevans i er 
lokala kontext?

Ojämlikhet 
i städer

Segregation

Tillit

Utanförskap

Trygghet

Planning for 
inclusive

cities

Intergrering av 
tillfälliga/midler
tidige grupper 
som studenter 

och 
invarndrare

Folkhälsoproblem 
till följd av 

segregation och 
hur vi kan 

motverka dessa

Social 
hållbarhets-
arbete för 
jämställda 
stadsdelar

Inklusion og 
ensomhed 

kunne sikkert 
også kortlægges 
på samme måde 

som vi så det 
gjort med covid

Ökad social 
inkludering i 
stadsdelar, 
motverka 

segregation

Corvid
undersøgelse 

viser fakta

Social 
hållbarhet

Covid



Vilket av de presenterade projekten har mest relevans i er 
lokala kontext?

Lära av 
varandra

Revudering av 
lokala planer, 

översiktplan och 
arealplan

Diskussion om 
att förnya 

planloven på 
Färöarna

Plansystemet och 
kopplingen till 

samfundsplan och 
arealplan

Det 
tværsektorielle 
planarbejde - at 
integrere andre 

fagområders 
fokuspunkter 

med den fysiske 
udvikling

Det grønne 
perspektiv -

klimatilpasning 
og ressource 
management

Fortætning set i 
forhold til 

nybyggeri af 
enfamilieshuse

Planstruktur 
interessant å 

studere

Long term 
planning

Plansystemet

Förtätning

Gott eksempel: 

Trebyen i 

Trondheim!

Klimat



Vilka utmaningar och möjligheter ser ni arbetet med dessa 
frågor och teman?

I Torshavn handlar 
det inte om att lösa 
problem i utsatta 
områden men att 

förebygga 
segregation innan 

det uppstårSocial 
inkludering i 

områden

Process 
och tid

Insatser 
som 
lever 

vidare

Policy 
makning

Resultat 
över tid

Utmaningar 
med 

segregation

studenter levnadsvillkor

Större politiskt 
fokus på att 

bygga nytt än att 
ta hand om 
befintliga 
områden

Ojämlika 
uppväxtvillkor för 

våra barn 
beroende på 

vilket 
bostadsområde 
de växer upp i

En bred 
arbetsmarknad, 
markberedskap 

för ett brett 
näringsliv

Inkludera gröna 
ytor i byarna. För 
ökad folkhälsa, 

resiliens, 
ekosystemtjänster

Bydels-
beskrivelser og
lokalsamfunds-

beskrivelser

Vi behöver titta på 
det befintliga 

bostadsbeståndet, 
få igång flyttkedjor

Fællesskab

Tetthet. 
Bokvalitet. 

Boligstørrelser

Lokal-
samfund Inkludering 

och 
integration

Lokal-
samfund 

Arbets-
marknad

Bostads-
marknad



Vilka utmaningar och möjligheter ser ni arbetet med dessa 
frågor och teman?

Föråldrad 
planlov

Manglande 
koppling mellan 

lanet och 
kommuneplan-

läggning

Att få kontinuitet 
när man arbetar 
projektbaserat

Manglande 
koppling mellan 

samfundsmål 
och arealplan

Tværsektoriel 
planlægning via 

sektorplanlægning -
Esbjerg, de delar

gärna

De nordiske 
plansystemer - at vi 
forstår hinandens 

baggrund

Vilka 
samarbetsprojekt 

bör NCN och 
Nordregio ha? Vi vill ta lärdom av 

varandra och få 
inspiration. Känna till 
kontaktpersoner från 
andra kommuner som 
arbetar med samma 

sak.

Ensamhet, få mer 
Inspiration av 

NCN och 
Nordregio.

Resurser att 
arbeta mer med 
stadsdelsanalyse
r/inventeringar/b

ehov och 
planering

Tidsbrist-hinner ej 
prioritera 

stadsdelsarbete inom 
strategiska 

stadsbyggnadsfrågor

Svårt att 
samordna 

frågorna inom 
kommunen i 

stadsdelsarbete

En NCN agenda 
kontra vår 

kommunala 
agendor.

Nordregio kan 
studera 

gemensamma 
frågor för 
inspiration

Finde 
grundlag til 

arbejdet, 
statistikker

Hvor finder vi 
materiale osv

Process

NCN-Nordregio

Plansystemet



Vilka frågeställningar skulle ni vilja utforska framåt för att 
adressera de utmaningar ni har kopplat till dessa teman?

Kopplingen mellan 
samfundmål fysisk 
planering – vem är 
bäst av de nordiska 

länderna?

Hur bygga/kompensera 

socioekonomiska 

ojämlikheter?

Hur kan vi se och 

använda studenter och 

arbetskraftsinvandrare 

som en resurs?

Sociala 
aspekter i 
stadsdelar

Det vil være fint med en 
generel forskningsbaseret 
tilgang kombineret med 

aktuelle projekter og 
arbejder som kommunerne 

laver. Det første for at vi 
lærer noget nyt og det 

andet til direkte inspiration 
for vores daglige arbejde.

Koppling mot ohälsa 
och social problem, 
hur kan vi undvika 

att bygga nya sociala 
ghetton?

Best practise, 
inspirera 
varandra

Metodutveckling-
stadsutveckling

Byomdannelse-

/utvikling

Boligstørrelser, hva 

er god bokvalitet?

Bevare en god 

og levende by. 

Tiltrekke byliv.

Social 
inkludering

Boligkvalitet

Byutveckling

Metodutveckling

Jämförelse mellan 
de nordiska 

länderna

Ny kunskap och 
inspiration från 
forskning och 

praktik  



Utifrån konklusion av grupparbete 1 - vilka 
frågeställningar/spörsmål vill ni fördjupa er i framåt?

För Torshavn kan 
det handla om att 

skapa medvetenhet 
och ett 

förebyggande 
arbete.

I Västerås är det 
aktuellt att söka 

effektivare 
samverkansarbete 

mellan stadens 
enheter. 

Identifiera och utveckla 
de verktyg inom fysisk 

planering och 
gestaltade livsmiljöer 
som bäst kan bidra till 

inkludering.

Segregation Hur kan NCN-städerna, 
tillsammans med 

Nordregio synliggöra 
effekter av de gällande 

nationella 
policys/strategier och vilka 
strategier städerna kan se 

borde komma på plats?

Plansystem

NCN-städernas karaktär av 
regionala tillväxtnoder och de 
gemensamma utmaningarna 
som kommer av det, är viktigt 

att försöka ha med som 
utgångspunkt för att det ska 

vara relevant för 
medlemmarna. 

Regionala 
tillväxtnoder

Vad fungerar i 
förhållande till 

olikhet? Resurser och 
verktyg? Argument 

för annan prioritering. 
Kompensatoriska 

åtgärder?

Verktyg och 
metoder för att 
säkra det gröna

Det gröna



Vilka former för samverkan (forskningsprojekt mm) är mest 
relevanta för er?

Det finns stor 
potential i det 

påbörjade 
samarbetet.

Nordregio erbjuder ett 
öppet och flexibelt sätt 
att samverka kring våra 
frågor och i olika former 

av deltagande. 
Hur kan forskningen bäst 

komma kommunerna till del, 
hur får vi exempelvis politiken 
att hålla en öppen attityd och 
vara intresserade av evidens? 

Kan vara ett 
samarbetsområde för NCN 

och Nordregio.

Samt motsatt:
NCN:s medlembyar 

presentera sitt 
arbete för 
Nordregio

Nordregio
presentera sitt 
arbete i digitala 
morgonmöten

NCN som part –
översikt över 

byarna



Konklusioner tema  
1. Segregation

• Hur kan vi bygga/komplimentera socioekonomiska ojämlikheter?

• Hur kan vi förebygga att segregation uppstår?

• Studera hela skalan av segregation – både rika och fattiga. 

• Från problem till resurs - hur kan vi integrera tillfälliga grupper (ex. studenter och arbetskraftsinvandrare)?  

2. Bostäder och livsmiljöer

• Hur skapar vi diversitet i bostadsutbudet?

• Vilka komponenter utgör en god livsmiljö

3. Olika plannivåer

• Kopplingen mellan samfundsmål och fysisk planläggning – vem är ”bäst” av de nordiska länderna?

• Vilka problematiker hanteras bäst på vilken nivå?

• Synliggöra likheter och skillnader i de olika nordiska plansystemen och vad det får för konsekvenser 



Konklusioner samarbete  
1. Best practice

- Visa upp goda exempel både via forskning och praktik.

- Målgruppsanpassa rapporter och konklusioner utifrån de som ska använda forskningsresultaten (praktiker?).

2. Morgonmöten och lab

- Nordregio kan dela forskningsresultat i morgonmöten och lab

- NCN kan presentera projekt i Nordregios forum 

3. Kommunikation  

- NCN och Nordregio kan dela information om varandras organisationer och aktiviteter i varandras nyhetsbrev 

och på hemsida.



Förslag till handlingsplan
Kort sikt (nästa år)

1. Morgonmöte och Lab

• Nordregio kan dela forskningsresultat i 

morgonmöten och lab

2. Master Class

• NCN kan i samarbete med Nordregio

arrangera en ”Master Class” (utbildning där vi 

lär av varandra) på ett av de utvalda temana. 

3. Arbeta med plansystemet som tematisk 

inriktning under ett år

Lång sikt (flera år framåt)

1. Pilotprojekt med några utvalda medlemmar 
• Ett gemensamt pilotprojekt där några 

utvalda kommuner arbetar tillsammans 
utifrån ett tema med Nordregio som 
följeforskare. En möjlighet att omsätta 
forskning till praktik samtidigt som praktiken 
beforskars.

2. Kombinerat NCN-Nordregio sekretariat?

• På sikt integrera delar av verksamheten för 

att skapa större synergier och effektivitet. 


