
Hållbar välfärd: att förena ekologiska och 
sociala dimensioner i den hållbara staden

ROGER HILDINGSSON & JAMIL KHAN, LUNDS UNIVERSITET

Två stora utmaningar i städerna

• Miljö och ekologisk hållbarhet
– Klimatpåverkan, markanvändning, lokala utsläpp, 

resursförbrukning och konsumtion, klimatanpassning

• Social välfärd
– Segregation, fattigdom, (o)jämlikhet, (o)hälsa, välmående, 

stress, trygghet

Framtidens hållbara städer måste lösa dessa två 
utmaningar gemensamt!

Hållbar välfärd – i staden?
• Satisfaction of human needs and wellbeing within ecological limits 

– in an intergenerational perspective (Koch & Mont 2016)

• ”A safe and just operating space for humanity”                       
(Rockström et al 2009; Raworth 2012; m.fl.)

Hur förena ekologiska och sociala dimensioner av
hållbarhet? Hur gestaltar sig i urbana sammanhang?

Viktiga frågor

• Vilka är de sociala effekterna av miljösatsningar i 
staden?

• Vilka är miljöeffekterna av stadens sociala utveckling 
och lokala välfärdspolitik? 

• Vilka visioner om hållbar urban välfärd finns hos 
politiker, planerare och medborgare?

Ø Olika ’modeller’ för hållbar välfärdsutveckling?
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Hållbar stadsutveckling: 
Flaggskeppsprojekt vs. Social hållbarhet? Ekosociala åtgärder – en väg framåt?

Åtgärder som syftar till att förbättra miljöprestanda och 
social välfärd på samma gång

• Kommunikationer
– Kollektivtrafik; lika tillgång till transporter för alla grupper
– Tillgång och närhet till samhällsservice m.m.

• Stadsutveckling och byggnader
– Sunda och inkluderande stads- och boendemiljöer
– Blandad bebyggelse (både socialt och funktioner); 

utveckling av socialt utsatta områden

• Arbete, fritid och service
– Sysselsättning; minskad arbetstid; delningsekonomi?
– Närhet för alla till service, kultur och sociala aktiviteter

Tack för uppmärksamheten!
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