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ÅLDERSVÄNLIG TÄT STAD: 
Senior perspektivet i stadsutveckling

Inbjudan till kostnads fritt kunskapsseminarium
Varmt välkommen till ett inspirerande kunskapsseminarium som belyser vikten 
av att bredda äldreperspektivet i stadsplanering och som riktar sig till näringsliv, 
akademi, offentlig sektor samt politiker. I samarbete med KTH.

6 oktober, 8.30 – 15.30

Chalmers konferens,  
Chalmersplatsen 1

Anmäl dig här:  
https://goo.gl/N9XkKT

Sista anmälningsdag:  
23 september

Bild: EGA architects 



Åldersvänlig tät stad

Snart är en fjärdedel av befolkningen över 65 år. Samtidigt förtätas både Stockholm 
och Göteborg i hög takt. Att ha med seniorperspektivet i stadsplaneringen är därför 
en nödvändighet. 

Som första svenska stad har Göteborg anslutit sig till WHO:s globala nätverk för 
åldersvänliga städer för att göra staden till en optimal plats att åldras på. Vilken kunskap 
och vilka metoder behövs för att utveckla funktionella livsmiljöer? Svaren utmanar 
alla led i planerings- och byggprocessen.

Världen blir äldre - stadslivet förändras

Det krävs nytänk när befolkningen åldras, inte minst inom samhällsplan- 
ering och stadsbyggnad. Tidigare har starkt fokus legat på själva bostadens  
form och funktion, men frågan behöver breddas och även inkludera äldres  
livssituation utanför bostaden.

Det handlar dels om utformning av offentliga rum och bebyggelsestruktur,  
dels om lokalisering av bostäder i förhållande till andra viktiga funktioner  
som gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt, socialt och självständigt liv  
med hög livskvalitet. 

Mer kunskap och högre kompetens

Äldreperspektivet saknas i svensk stadsplanering. Såväl offentlig som privat  
sektor behöver bli bättre på att förstå äldres behov och önskemål. Det  
behövs en ökad kompetens och förändrade arbetssätt för att integrera äldre- 
perspektivet i stadsplaneringen.

Det kan handla om att organisera planeringen på ett annat sätt, bjuda in äldre och 
personal inom vård- och omsorg att aktivt medverka i design- och planprocesserna 
i tidigt skede, samarbete med bostadsföretag med flera för att få bättre design- och 
beslutsunderlag och därmed bättre miljöer att leva i.
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Program
Moderator: Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare  
om boendefrågor.

8.30 – 9.00

Registrering och fika

9.00 – 9.05

Välkomsthälsning

Christer Samuelsson, Direktör SDF Lundby, medlem i styr-
gruppen för Älvstaden samt ordförande för resursnämnds-
uppdraget stadsdelarna i Älvstaden.

9.05 – 9.45

Inledning – Bostäder att bo kvar i

”Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. 
Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre” (SOU 
2015:85) överlämnade många konkreta förslag och reformer till 
regering och riksdag. Vad har beslutats fram till budgepropo-
sitionen i september 2016?
Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA och bostadssakkunnig 
SPF Seniorerna Kerstin Kärnekull har arbetat med boende-
frågor i hela sitt yrkesverksamma liv och skrivit böckerna 
”Bygga för seniorer” och ”Bygga seniorboende tillsammans 
- en handbok”. 

Kort pausgympa

9.50 – 10.40

Dialog för hållbara bostäder för seniorer  
– Projekt Lundbypark

White och byggföretaget FO Pettersson ska uppföra ett trygg- 
hetsboende i Rambergsstaden i Göteborg. I projektet utvecklas 
en metod präglad av dialog och samverkan mellan alla involv- 
erade. Projektet följs av två forskare genom medel från CMB 
och Göteborgs Stad.
Lisbeth Lindahl, forskare på FoU i Väst/GR och författare till 
ett flertal rapporter som rör boende för äldre, tillgänglighet 
samt upplevelse av delaktighet.
Inga Malmqvist, bitr. professor vid Institutionen för arkitektur 
på Chalmers och vid Centrum för vårdens arkitektur, CVA. 
Inga är aktiv inom såväl forskning som utbildning med fokus 
på åldrande samhällen. Sedan 10 år tillbaka leder Inga ett 
designprojekt på masternivå om trygghetsbostäder för äldre.
Susanne Clase och Ylva Andersson, arkitekter på White. 
Susanne och Ylva har intresserat sig särskilt för området bo- 
ende för äldre och arbetar aktivt med att bygga upp och sprida 
kunskap inom området och skapa möjligheter för projekt. 
Tävlingsvinster har lett vidare till spännande projekt.

Fruktpaus

11.00 – 12.00

Stadsmiljö på lika villkor – hur når vi dit?

Öppet samtal med planerande förvaltningar i Göteborgs Stad 
med inspel från deltagande forskare och sakkunniga.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.10

Göteborg – Sveriges första Age-friendly City

”Åldersvänliga Göteborg” utmanar alla sektorer i staden att 
tänka på åldrande och hur man bäst kan möta och dra nytta 
av denna växande grupp.
Ulrika Cedervall och Susanne Gustafsson, processledare, 
Senior Göteborg, Göteborgs Stads utvecklingscenter.

13.10 – 14.00

Age-friendly Manchester  
(föreläsning på engelska)

Over the last decade Manchester has developed innovative 
cross-sector projects working to make cities and neighbour-
hoods more inclusive. We have developed world-leading 
approaches to delivering Age-friendly City policy in local 
contexts.
Stefan White leads the Centre for Spatial Inclusion Design- 
Research at the Manchester School of Architecture – a com- 
munity-engaged research and design partnership between 
Manchester’s City Council, Architecture School and University.

Kaffepaus

14.20 – 15.10

“Stadsplaneringens roll och möjligheter för att 
skapa förutsättningar för bra äldreliv”

Hur organiserar vi planeringen och designar våra planerings- 
processer för att få med äldreperspektivet, och vilka planerings- 
verktyg kan vi använda?
Stefan Lundberg, KTH Teknik och Hälsa, och Mats Johan 
Lundström, KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad. Initiativ- 
tagare till FoU-plattformen Forum Senior City.

15.10 – 15.30

Avrundning av dagen

Frågor och reflektioner
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