


Bakgrunderna

1. Social hållbarhet – mer svårfångad hållbarhetsdimension 

2. Akademins medskick; ”Det viktigaste är att hålla samman staden 
socialt!” 

3. Framtidens boendemiljöer – till stora delar de redan bebyggda 

4. Dra åt samma håll – behov av gemensam syn

5. Tillsammans  – byamodell till staden

6. Stort spektrum av parametrar inom forskning – socioekonomiskt, 
rumsligt men även nyare områden kopplat till Sense of place

Behov av ett strukturerat helhetsgrepp





Sociala stadsrumsanalyser 

Frågebatteri om:

• Nätverket offentliga rum – status, avläsbarhet 

• Platsers funktioner  – service, mötesplatser, 
bra/dåliga, trygga/otrygga platser

• Flöden och barriärer – fysiska/sociala, 
tillgänglighet, rörelsemönster, besöksanledningar

• Transformation och utveckling – vad 
pågår/förutses, potentialer och ofullständigheter, 
ger tilläggen något till redan boende?

… inklusive 
mappning av 

kulturell 
närvaro



Unik forskning Socialt kapital
Malin Eriksson, Umeå universitet 

- Socialt kapital kan ses som ett mått på social hållbarhet. Inte samma sak men  

överlapp finns. 

- Är en områdesegenskap och kopplar till folkhälsa. Att bo i ett område med högt 

socialt kapital anses hälsofrämjande. 

- Att umgås gynnar socialt kapital; föreningsaktiviteter, att man hjälper varann. Det 

handlar om nätverk och hur man litar på varandra. 

- Oklart hur det kan mobiliseras. Är trögrörligt – djupt rotat.

Handlar om att utveckla lokalt samhälleliga värden, lokal identitet. Både om kvalitet 

och kvantitet för social nätverk och vilka positiva effekter man kan få ut av att vara i 

såna nätverk. 



Källa: Kolada
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Umeå Större stad

Nettokostnadens utveckling för kulturverksamhet i jämförelse med 

större stad de senaste 5 åren, kr/invånare 

Kulturpolitisk ambition



Nettokostnad kulturverksamhet för större städer år 2020, kr/invånare
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Källa: Kolada

Nettokostnadens utveckling för kulturverksamhet i 

jämförelse med större stad 1998-2020, kr/invånare 



Dialogfrågor

1. Var i din stadsdel trivs du bäst? 

2. Vilka platser trivs du inte på? 

3. Vad skulle du önska för din stadsdel om 20 
år? 

4. Vad skulle du sakna mest med din stadsdel 
om du flyttade? 

Få men flerdimensionella dialogfrågor 


