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Abstract 

The world has caught up with Stockholm. The social unrest that has been most 

associated with Paris and London has reached Stockholm.  The unrest in 

Stockholm suburbs 2013 saw cars caught fire, among other things. Rest of the 

world where surprised over the situation, because the image of Sweden has 

always been a tolerant country with no social strife. The purpose of this study 

was to analyze the Stockholm comprehensive plan (Promenadstaden) and 

examine how they work for a more social sustainable city. The material 

consisted mostly of previous research on the topic as well as state and municipal 

documents. In addition, the paper focused on a specific neighborhood hence the 

use of the case study methodology for answering my questions. As the thesis has 

shown, there is no universal model for social sustainability. Each urban planning 

ideals have their advantages and disadvantages, so we need a new model that is 

neither too densely nor too sparse. A structure that is reminiscent of 1800s small 

towns, to reinstate this way of building we can get a city that is attractive and in 

the long term satisfies all three aspects of social sustainability criteria, ie Justice, 

diversity and inclusion. 
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1. Inledning. 

Enligt Brundtlands kommission ska hållbarutveckling tillfreställa dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose deras 

behov(Brundtland, 1987). Något som det flesta skriver under på men problemet 

är att definitionen på hållbarhet varierar beroende på vilken institutionen och 

organisation frågan ställs till. Med åren har kriterier och andra detaljerade 

definitioner inkluderat i hållbarhets koncept. Hållbar utveckling är en allmän 

term som har blivit allt mer inflytelserik i planering & politik under de senaste 

decennierna. Hållbarhet består huvudsakligen av tre aspekter(social, miljö och 

ekonomi. Det tre elementen påverkar varandra indirekt och direkt därmed går 

inte att utesluta ena faktorn över den andra eftersom det är balansen som skapar 

god hållbarhet (Bruntland, 1987). Trots det behandlas inte frågan i plan & 

bygglagen eller miljöbalken eftersom social hållbarhet utgör inte ett 

riksintresse(Länsstyrelsen,2010) 

Förut betraktades hållbarhet enbart som ett miljöproblem, som ett led av sociala 

orättvisor och ökade klassklyftor i samhället har den sociala aspekten i 

planeringen fått en allt mer större uppmärsamhet av våra beslutsfattare. 

Svårigheten med social hållbarhet är att defintion av fenomenet är inte lika 

tydlig som miljö & ekonomi.  

Gränsöverskridande samarbete mellan olika instanser är viktigt för att social 

hållbarhet ska uppnås.  Därför har samhällsplanerare och kulturgeografer ett 

viktigt ansvar att sammanföra experter, tjänstemän som företräder det olika 

sektorerna d.v.s. hälsa, miljö och sociala frågor. För att på bästa möjliga sätt 

planera för framtiden.  
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 Hållbarhet har ingen slutprodukt utan är en process som är i en konstant 

förändring, därför krävs det långsiktigthet i planeringen. Den fysiska miljön 

kommer bli allt viktigare eftersom den ska forma staden så att människor från 

olika samhällsklasser och bakgrund  känner sig delaktiga. 

Denna uppsats har för avsikt att ta reda på hur Stockholms kommun 

översiktsplan arbetar för social hållbarhet genom att undersöka hur olika 

stadsplaneringstrender används inom olika dokuement. Uppsatsen utgörs av en 

fallstudie  över järva, en stadsdel i nordvästra Stockholm.   

 

 

1.2 Problemformulering. 

DN publicerade en artikel 2010 där rubriken var ’’segregationen klyver 

Stockholm’’ (DN, 2010).  Stockholm  är idagen stad där inkomstskillnaderna  

mellan människor har ökat samt att  segregation är mer påtaglig. Dessa 

samhällsproblem gör arbetet för social hållbarhet betydligt svårare. (Olsson, 

2012 s 6).  Verkligheten har tillsut kommit ifatt Stockholm där upplopp och 

oroligheter i utsatta områden inte längre sker enbart i Paris eller London 

(SvD,2013). Experter inom sociolgi och kulturgeografi talar om en social 

polarisering d.v.s. att levnadstandarden har ökat mellan innerstad och  ytterstad 

som är ett resultat av misslyckad bostadsintegration. (SvD,2013).   

 

 

Figur 1 : Inkomstskillnader mellan olika stadsdelar i Stockholm Kommun. 

Källa(Dagens Nyheter,2010) 
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1.3 Syfte. 

Denna uppsats syftar till att studera Stockholm ur ett socialt hållbart perspektiv 

och undersöka hur kommunen arbetar för att skapa en social hållbar stad. 

Avsikten är att konkretisera sig på social hållbarhet och belysa tre aspekter inom 

ämnet d.v.s. integration, segregation och mångfald. 

 

De Frågeställningar som uppsatsen har arbetats utifrån är: 

 Hur defineras social hållbarhet bland forskare och teoretiker? 

 Främjar Promenadstaden och stadsdelsprojektet  Järvalyftet social 

hållbarhet? 

 Vilka/vilken trend går det att utläsa från Promenadstaden & Järvalyftet? 

 Utifrån mina frågeställningar hur ska Stockholm kommun jobba för att 

skapa en god social hållbar stad? 

 1.4 Avgränsning. 

För att besvara mina frågeställningar är det är nödvändigt med tydlig 

avgränsning d.v.s. geografiskt, tidsmässigt och empirisk. Den geografiska 

utgångspunkten kommer ligga vid ett område i nordvästra Stockholm som heter 

Järva. Detta möjliggör en ännu mer fördjupad analys och det problem som lyfts 

fram i uppsatsen. Fallstudien kommer att utgå från ett fall och inte flera eftersom 

Uppsatsarbetet är begränsat till 10 veckor. Begreppet Hållbarhet är omfattande 

och nämns utifrån tre olika dimensioner d.v.s. sociala, ekonomiska och 

ekologiska (Olsson, 2012 s.6). Denna uppsats kommer att behandla den sociala 

aspekten och det tre element som ingår i den (Integration, segregation, 

mångfald). Utmaningen ligger i att separera det sociala med det ekonomiska och 

miljömässiga dimensionerna. Uppsatsen kommer att ha en kulturgeografisk 

utgångspunkt där relationen mellan människan och den fysiska miljön kommer 

att prioriteras. Tillsammans med ett planeringsperspektiv avgränsa sig till staden 

och vad för typ av planeringsideal som förespråkas idag (Karimi, 2013 s. 6). 

Eftersom det har gjort många studier, avhandlingar och analyser m.m. om det 

valda ämnet(social hållbarhet) kommer uppsatsen endast välja ut det material 

som passar ämnets omfattning. Trots att den sociala aspekten kan härledas till 

den ekonomiska kommer jag försöka låsa begreppet enbart till de sociala 
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frågorna. Däremot kommer det ekonomiska och ekologiska aspekterna endast 

tas upp där det är nödvändigt för sammanhanget. 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Social Hållbarhet. 

I detta kapitel redogörs olika stadsplaneringsideal genom historien samt nutida 

trender, dessutom försöka bryta ner begreppet social hållbarhet. I kapitlet får 

läsaren även ta del av olika instanser inom Svensk stadsplanering. 

 Målet med social hållbarhet är att inte skada det sociala livet i samhället. Möten 

mellan människor ska enbart anses som något positivt(Wall & Mathieson, 2006, 

s.220). Kulturella värden bör prioriteras starkt i ett socialt hållbart samhällen där 

människors värderingar oavsett hur den uppfattas ska respekteras(Wray, 2011). 

Det går att sammanfatta social hållbarhet genom  ett ord och det är integrera.  

’’Få att sammansmälta till en helhet; inordna som naturlig del’’ (NE, 2014) 

Social hållbarhet betraktas som ett tillstånd och kännetecknas av en stark känsla 

av social sammanhållning och tillgång till viktiga tjänster i samhället d.v.s. 

hälsa, utbildning, transport, boende och fritid (Khakee, 2009 s 312). 

För har denna dimension åsidosatts och har inte prioriteras i samma utsträckning 

som den ekonomiska och miljömässiga. Men hållbarhet oavsett vilken ingång 

man väljer kan den aldrig uppnås om inte medborgarnas välfärd tillgodoses 

(McKenzie, 2004 s 12). Social Hållbarhet betraktas främst hur individer och 

samhällen förhåller sig till varandra och andra samhällets bestämmelser och 

förväntningar. Enligt McKenzie måste sex kriterier uppfyllas för social 

hållbarhet ska uppnås. 

• Individuell autonomi och förverkligandet av personlig potential. 

• Deltagande i samhällsstyrning och rättsstats angelägenheter. 

• Medborgarskap och service till andra. 

• Rättvisa 

• Spridning av kunskap 

• God resursfördelning som påverkar möjligheten till att samhället blomstrar 

över tid. 
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2.1.1 Ekonomisk hållbarhet. 
 

Ekonomisk hållbarhet utgår från att medborgarna i samhället ska ha en skälig 

basinkomst, grundinkomsten avser en allmän och individuell 

inkomst(Birnbaum, 2013 s. 17). Om individen inte har någon grundinkomst 

finns det traditionella skyddsnätet såsom socialförsäkring och försörjningsstöd 

som till förskrivs alla medborgare. Den långsiktiga målsättningen för ekonomisk 

hållbarhet är att människor med obefintlig grundinkomst ska få stöd att arbeta 

sig till en skälig  grundnivåerna.(Birnbaum, 2013 s. 18). Detta går att underlätta 

med reformer som emellertid möjliggör en sådan  klassresa. Tillväxt är en viktig 

aspekt i ekonomisk hållbarhet, framförallt när vi lever i en mer globaliserad 

värld där kravet för landets huvudort (Stockholm) är stor (Birnbaum, 2013 s.24).  

sammanfattningsvis handlar Ekonomisk hållbarhet om att fördela resurserna i 

samhället som gynnar tillväxten och hjälpa det som inte innehar basinkomst med 

arbetsmarknadsreformer, skattelättnader och andra politiskaåtgärder.(Birnbaum, 

2013 s. 26).  

2.1.2 Ekologisk hållbarhet. 
 

Ekologisk hållbarhet behandlar allt som har jordens ekosystem att göra. Brunt 

landrapporten definierar ekologisk hållbarhet ”tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov.”(Brundtland, 1987). Den ekologiska dimensionen avser industrier som 

bedriver verksamheter som kan skada miljön.  Förhindra att mark & vatten inte 

systematiskt utsätts för påfrestningar.  Undvika överuttag eller manipulera 

växtligheten d.v.s. hugga ner skogar i mindre utsträckning samt spara energi och 

återvinna material från uttömda produkter.  Men framförallt ska ett ekologiskt 

hållbart samhälle fördela resurserna rättvist(Sanne, 2012 s. 7). 

Ur ett globalt perspektiv är det svårt att likställa hållbarhetens tre definitioner. 

Den ekologiska aspekten anses ha en överordnad ställning jämförelsevis med 

den sociala & ekonomiska dimensionen. Orsaken till det är att vårt ekosystem är 

grunden och utgör basen för allt levande. Till skillnad från industri länder 

prioriterar inte utvecklingsländer den ekologiska dimensionen eftersom den 

sociala och ekonomiska levnardsstandard är låg. Utvecklingsländers mål är att 

nå en hög  levnadsstandard som länderna i västvärlden, således kan länder som 
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Brasilien prioritera den ekonomiska dimensionen före den ekologiska(Cassel, 

2013 s. 27). 

 

 

2.2 Planeringstrender. 
Stadsplanerare/arkitekter anser genom att sammanväva stadens olika delar eller 

utvidga kommer det i sin tur främja frihet, möten integration(Khakee, 2009 s. 

310). Denna del kommer att behandla historiska planeringstrender och samtida 

och hur det vill att en social hållbar stad ska formas. 

Täta blandstaden. 

Bland det främsta planeringsideal som har lyfts upp på sistone är den täta 

blandstaden gällande en hållbar stad.  Bebyggelseformen etablerade sig på 1800-

talet och nådde sin högsta topp början på 1900-talet(Speck, 2012 s. 17). 

Anledningen till idealets popularitet är dess strikta form men med ett fritt 

utrymme att göra något kreativt. Idealet fick sitt starka fotfäste innan spårvagnen 

och bilismens epok därför förespråkade arkitekter och teoretiker närhet som 

skulle främja det sociala och ekonomiska livet (Jacobs, 1961 s. 264). 

Moderna staden. 

Modernismen fick ett starkt inflytande framförallt på 1900-talets början och 

utgick efter att kombinera centrum med periferi.  Anledningen till denna 

kombination är spårvagnen började bli allt vanligare i städerna framförallt 

Stockholm som medförde att invånarna fick större valmöjlighet att bosätta sig 

lite utanför stadens gränser. Med industrialismen intåg överbefolkades 

innerstaden som försämrade sociala livet.  Förutom att den sanitära kvalitén 

försämrades ökade också brottsligheten som gjorde att det blev ohållbart att leva 

i staden. (Campbell & Fainstain, 2008 s. 81). 

Med ökad välfärd tillsammans med bilens intåg gav medborgarna möjligheten 

att bosätta sig mellan stadens olika knytpunkter. Det fria valet ansågs vara bra 

för den sociala hälsan detta gav upphov till allt mer funktions uppdelade stad där 

varje funktion hade sin plats d.v.s. Jobb, fritid, och andra verksamheter 

placerade på olika platser i staden.  
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New Urbanism. 

New urbanism utvecklades i U.S.A. oktober 1993 och var en motreaktion till det 

platslöshet som uppstod i amerikanska förorterna.  I delstaten Virginia hölls det 

en konvention där cirka 170 människor anslöt sig varav många var landets 

ledande designers, arkitekteter och planerare(Barnett, 2000 s, 70). Detta i sin tur 

skulle visa sig bli en rörelse som fick stort inflytande inom planerings diskursen.  

Här diskuterades allt från orsaken till problemet till exempel förändringen av 

demografi, ekonomisk tillväxt samt energianvändning( Åström & Lillqvist, 2012 

s 15).  New Urbanism rörelsen anser att det krävs en ny stadsplaneringsideal 

som är för omstrukturering över hela planeringsfältet.  Det anser att stadsdelar 

ska vara mångsidig i användning och utforma området så det uppmuntrar 

invånarna till att välja bort bilen.  Området ska utformas så att mötesplatser 

inramas där olika samhällsinstitutioner är tillgängliga för allmänheten (Barnett, 

2000 s. 76). Dessutom ska det finnas en gemensam byggpraxis som efterföljs av 

alla som är verksamma inom bygg & exploaterings bransch. New urbanism 

lyfter den sociala aspekten mer än någon annan planeringsideal där social 

hållbarhet uppfylls om vissa kriterier uppnås. Till exempel ska staden vara 

kompakt och vänlig mot fotgängare & cyklister. Nutida stadsdelar fungerar som 

engångsbruk som inte utnyttjar grannskapets mångfald och detta leder i sin tur 

att en osäkerhet sprider sig runt staden.  (Barnett, 200 s. 75). New urbanism 

liknar i månt och mycket den täta blandstaden på 1800-talet där social närhet 

prioriterades men till skillnad från sin föregångare ska planeringsidealet ta 

hänsyn till medborgarna.  

 

Kritik mot den kompakta staden. 

 MJ. Breheny Contractidion of the compact city 

Den täta staden har blivit det ideal att sträva efter under 2000-talet, men röster 

har höjts att en förtätning bara bidrar med ökade kostnader och en ökad 

socioekonomisk segregation. Det kompakta staden har sina brister anser 

Breheny som menar att jobb relaterad resande minskar men det sociala avståndet 

ökar (Breheny, 1992 sid. 345).  Breheny menar att i en fri marknad kommer 

verksamheter och sociala funktioner flytta till det områden med bäst ekonomiska 

förutsättningar. Han fortsätter med att påpeka vilka/vilken samhällsklass som 
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gynnas av en tätare stad. Han ifrågasätter hur väll accepterad den har blivit och 

sällan får någon kritik av högt uppsatta politiker och tjänstemän. Den kompakta 

staden tillgodoser den ekonomiska aspekten mer än den sociala eftersom det 

argumentet som läggs fram är att valfriheten ökar med en sådan stad. Enligt 

Breheny är det motsägelsefullt eftersom faktorer som inkomst har fortfarande en 

avgörande roll vart människor bosätter sig. 

Offentliga rummet. 

Jane jacobs var en känd stadsplaneringskritiker och hennes mest kända verk är 

boken The death and life of the great American cities (1962). 

Det sociala livet i Amerikanska städer var förlorad på grund av tidigare 

stadsplaneringsideal som har enligt Jacobs förstört människans sociala samspel 

mellan varandra. Jacobs ansåg Att ge gatan mer uppmärksamhet i planeringen 

skulle frambringa en mer social rörlighet. Genom att gatan och byggnader skulle 

agera som ögon skulle ge människor större trygghet att vistas i områden som 

normalt undviker. Ett vibrerande gatuliv lockar människor därför måste gatan 

användas kontinuerligt (Jacobs, 1962 s. 34). Verksamheter ska ges möjligheten 

att ha öppet under kvällstid. När byggnaderna är vända ut mot gatan kommer det 

inge en trygghet att vistas där även vid kvällstid. På så vis minskar polis 

bevakningen eftersom den naturliga övervakningen består av människor i 

området(Sahlin, 2010 s. 45). Att bryta barriärerna mellan det som är privat och 

offentligt bidrar till en tryggare miljö (Campbell, 2012 sid. 81). Risken för 

brottslighet ökar när det uppstår en osäkerhet mellan vad som är privat och 

offentligt, därmed ska huvudprioriteringen vara att planera eller förebygga 

glesheten. (Campbell, 2012 sid. 84) Jacobs var för mångfald och för att detta ska 

uppnås behöver staden fylla mer än en primär funktion(Campbell & Fainstain 

2012 sid. 82).  

2.3 Strategi för Social hållbarhet: 

 

Olika myndigheter, kommuner, organisationer och verksamheter har genomfört 

riktlinjer hur en social hållbar stad ska uppnås. Denna del kommer bland annat 

beskriva hur olika instanser arbetar för social hållbarhet, på lokal och nationell 

nivå. 
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2.3.1 Regeringen. 

Boverket är den myndighet som genomför det beslut som riksdagen har fattat. 

Boverket är en förvaltningsmyndighet gällande frågor som miljö, hushållning, 

fysisk planering byggande och bostadsfinansiering m.m. Deras vision och 

värdegrund är samhällsbyggande i världsklass för att detta ska uppnås ska 

boverket utgå från en gemensam värdegrund och arbeta utifrån ett 

medborgarperspektiv(Boverket, 2009 s, 1-2). Till skillnad från andra organ tar 

boverket upp det drivkrafter bakom den rådande boendesegregationen.  Det 

finns för lite kunskap om stadsrummets betydelse för segregationsprocessen. 

Underlag över varför vissa människor väljer bort särskilda miljöer till förmån 

för andra är otillräckliga. En mer kommunikativ planering har inlett och 

behandlar den kulturella och sociala aspekten. En annan aspekt som driver 

segregationsprocessen är den socioekonomiska och blir svår att kontrollera om 

inte strikta åtgärder införs. Dessutom nämns förtätning som ett sätt att 

komplettera befintliga stadsdels områden. Dessa nyckelord går att härleda till 

dagens strategi från Stockholms kommuns översiktsplan där konceptet 

Promenadstaden ska göra att invånarna ges möjligheten att nå stadens alla 

knytpunkter.  (ÖP, 2010 s 1-3).  Boverket har lagt ut en rapport av aktuella idéer 

och förhållningssätt med fokus på sociala aspekter, där fem teman tas upp för 

social hållbar stadsutveckling.  

Helhetssyn.  

Att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och 

att kombinera fysiska och sociala åtgärder (Boverket, 2009 s. 44). Boverket 

lägger större vikt på att andra sidan av spektra av segregation måste belysas 

eftersom innerstadsområden under en lång period gått igenom en gentrifierings 

process. Gentrifiering kommer ifrån engelskans gentry som betyder (fint folk). 

Gentrifiering är inget nytt utan det har skett tidigare. Gentrifiering sker när 

efterfrågan är avsevärt större än utbudet som i sin tur leder till att priserna på 

bostäder och lokaler ökar(Thörn & Holgersson, 2014 s. 14). Det leder till att 

sätta kapitalsvaga i ett prekärt läge som oftast resulterar att det flyttar ut från 

området. Ur ett långsiktigt perspektiv hindrar detta social integration mellan 

människor från olika samhällsklasser. En kombination mellan fysiska och 

sociala åtgärder ska få ett större stöd från alla myndigheter. I huvudsak vill 
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boverket att kommuner inte ska vara ensidiga i sitt arbete utan ha olika 

angreppsätt för att lösa olika problem(Boverket, 2009 s. 44). 

Variation. 

att åstadkomma större variation när det gäller funktioner och gestaltning 

(Boverket, 2009 s.45). En blandning av olika servicefunktioner främjar en social 

utveckling i staden. Denna uppdelning framkommer främst i utsatta stadsdelar. 

Förutsättningar för lokal handel i det utsatta områdena är lågt. Med ett mer 

organiserade gångstråk och en förändrad bebyggelsestruktur ska främja lokal 

handel. En mer kreativ och flexibel stadsdelstruktur som kombinerar bostad med 

lokala verksamheter på bottenvåningar. Hammarby sjöstad en stadsdel i 

Stockholm är ett exempel på där bostäder och kommersiella verksamheter 

befinner sig i samma byggnad (Boverket, 2009 s. 46).  

Samband. 

 att länka samman olika delar av staden(Boverket, 2009 s 52). Genom fysisk 

planering ska detta hjälpa att förstärka den sammanhållna staden.  Detta ska i sin 

tur leda till en mer socialt sammanhållen stad, ofta handlar det om att radera bort 

avståndet mellan periferi-centrum. Att ge förutsättningar till möten genom att 

bygga ihop stadsdelar är en annan fysisk åtgärd. Stockholms översiktsplan 

lägger stor vikt att försöka bygga ihop stadsdelar. Med hjälp utav gator och 

gatustråk ska det förena  ytter och innerstaden. Att uppgradera befintliga 

bostadsenheter med nya som passar i tiden, men det räcker inte för att uppnå en 

stadsdel med levande miljö. Istället bör större fokus ligga på stråk som ska bryta 

befintliga barriärer. 

 

 

Identitet. 

att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och 

ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt (Boverket, 2009 s. 57). 

Invånarna ska känna en stolthet och det genom att höja områdets status i andras 

ögon. Självkänsla är en viktig del för att nå en lyckad fysisk upprustning. Målet 

är att invånarna ska ta makten över sin egen berättelse, den ständigt negativa 
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bilden som målas upp i media påverkar självkänslan. Genom att ha olika typer 

av evenemang såsom festivaler och marknader kan man bryta den stigmatiserade 

bilden av ’’ förorten ’’. Ett annat sätt att förbättra självkänslan är att utveckla 

målpunkter i stadsdelen där människor med olika bakgrunder kan 

mötas(Boverket, 2009 s.58).  

Inflytande och samverkan 

 Områden som ska förnyas behöver utgå från dem som bor i området och 

genomföras i samverkan mellan berörda aktörer (Boverket, 2009 s. 61).  

Utnyttja det boendes kunskaper hur bostadsområdet fungerar, vad som är bra 

respektive mindre bra vet människorna som bor i stadsdelen bäst.  Att stärka 

samarbetet mellan det boende och hyresvärden framförallt vid upprustningar och 

tilltänkta förnyelseprojekt, minimerar risken för missnöje bland det berörda.( 

Boverket, 2009 s. 63) 

2.3.2 Politik i planeringen. 

Sören Olsson förklarar att det finns fyra bestående samhälles faktorer och det är 

offentliga systemet, näringslivet, civilsamhället och familje-vänkretsen. De 

formella och informella relationerna mellan människor kallas för civilsamhället 

som har en viktig roll för planering samt det miljöer som det skapas i.(Olsson, 

2012 s. 8). En god folkrörelsetradition med fackföreningar, hyresgästföreningar 

m.m. är ett gott tecken på ett socialt hållbart samhälle och behöver uppmuntras 

mera. Sverige ansågs som ett föregångsland till föreningsliv, men på senare tid 

har det förlorat sin ställning. Det traditionella organisationsformerna förlorar 

medlemmar eftersom samhället har gått åt till att bli mer individbaserad där 

valmöjligheterna har blivit allt fler(Nilsen,2011 21). Samhällsintresset har inte 

försvunnit men kanske förändrats och till viss del underskattats. Ett starkt 

civilsamhälle har kapaciteten att hantera problem och kanalisera 

intressen(Olsson, 2012 s 9). Numera får civilsamhället ett större utrymme i 

planeringen på grund av allt växande missnöjet i Stockholms förorter. Numera 

är dialog en viktig del i samhällsplaneringen både i Sverige och resten av 

världen. Varje kommun är skyldig att upplåta en översiktsplan som pekar ut 

strategiska mål, som visas fram för medborgarna vid utställningen och när den 

har vunnit laga kraft. För närvarande är intresset svagt bland medborgarna att 

delta i planeringsprocessen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för 

kommunen, dessutom brukar planen ligga långt fram i tiden som gör det svårt 
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för medborgarna att känna sig engagerade. Planformer som detaljplaner för 

specifika områden i kommunen bereds för det mest av kommunala tjänstemän 

som ofta har ett företagsperspektiv som kallas för reaktiv planering (Olsson 

2012 s. 10). 

 

2.3.3 Stockholms kommun. 

Den fysiska planeringen ansvarar i första hand landets kommuner eftersom det 

har rätten att anta fysiska planer. Detta brukar benämnas som kommunernas 

planmonopol(Nyström, 2007 s. 50). Översiktsplanen är obligatorisk för 

kommunerna och där ska det finnas tydliga riktlinjer för användning av mark 

och vatten.  I planeringen finns det bindande dokument som tillexempelvis 

detaljplan som anses vara det viktigaste verktyget i planeringen. Utifrån det kan 

kommunen utfärda områdesbestämmelser som kompletterar nuvarande 

översiktsplan och detaljplan(Nyström, 2007 s. 57). En framgångsrik 

planeringsprocess sker när medborgarna får en inblick i processen och känner 

sig delaktig under arbetets gång.  Sedan finns det en annan typ av planering vars 

syfte är att bedriva lokalt, regionalt och riksnivå som omfattar en specifik 

verksamhet till exempel som energifrågor, natur och kulturmiljöer.  

Kommunerna har dock det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att 

invånarna har tillgång till barnomsorg, bostadsförsörjning samt grund-

gymnasieskolor.  

  

Konflikter uppstår när det berörda anser att det har blivit åsidosatta under 

processens gång,.  Orsakerna är många men i ett samhälle kan förutsättningarna 

förändras snabbt av diverse anledningar. Avvägning mellan vad som gynnar 

samhället bäst är en subjektiv åskådning, till exempel om förlust av grönområde 

kan uppvägas av nya bostäder? För att kunna undvika dessa svårigheter krävs 

det tillförlitligt underlag som minskar graden av osäkerhet och konflikter. 

Tjänstemännen är det som genomför utredningar på uppdrag av politiker inom 

offentliga sektorn. Tjänstemännen vill helst undvika att politiker lägga sig i , 

men politikerna vill känna att det har kontroll över situationen så att 

planförslaget stämmer överens med deras politiska ambitioner (Nyström, 2007 s. 

65). För att planeringsprocessen anses vara socialt hållbart krävs det ett 
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långsiktigt perspektiv. Delaktighet och inflytandet är bra, men det behöver bli 

bättre. Det pågående sektor uppdelning är svår att överkomma, lösningen ligger 

i att ha en mer gränsöverskridande samverksprocess (Hållbara städer, 2012 s. 

18). Med gränsöverskridande menas personer som befinner sig mellan olika 

organisationer som förmedlar båda parters synsätt, värderingar och kunnande. 

(Hållbara städer, 2012 s. 17). En smidigare planeringsprocess innebär att 

sektorstänkandet måste brytas istället bör ett mer tvärsektoriell perspektiv 

implementeras (Nyström, 2007 s. 73). Kommuner i allmänhet har svårt att 

förverkliga goda helhetslösningar eftersom det brister när det kommer till 

samordning mellan olika nivåer. Det som försvårar deras arbete är att boverket, 

naturvårdsverket och socialstyrelsen har olika kriterier för det allmänna målen 

(Nyström, 2007 s. 77). Den offentliga styrningen har förlorat kraft det senaste 

decenniet samt minskning av offentliga medel till investeringar har sänkts. 

Utvecklingen leder till att kommunen samt staten förlorar kontrollen över 

utvecklingen som flyttas över till privat näringsliv. 

 

 

 

3. Metod  

 Uppsatsen är en beskrivande studie  om social hållbarhet. Denna del av 

uppsatsen kommer ta upp de  valda metoden & material samt vidare överlägga 

dess fördelar respektive nackdelar.  Huvudsakliga empirin består utav tidigare 

vetenskapliga studier, relevanta teorier för uppsatsen samt statliga & kommunala 

dokument från boverket och Stockholm kommun. Uppsatsen har dessutom 

använts sig av  innoficella dokument från  ideela organisationer och kända 

dagstidningar såsom Dagens nyheter och Svenska dagbladet för att få en 

helhetsbild av ämnet social hållbarhet.  

 

3.2 Val av metod. 

För att mina frågeställningar ska kunna besvaras kommer en kvalitativ studie att 

genomföras. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera Stockholms 

kommuns arbete för social hållbarhet. Uppsatsen strävar efter att tillvägabringa 
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en helhetsbeskrivning av det undersökta fenomenet social hållbarhet. Såsom 

hållbarhet konceptet utgår den kvalitativa metoden att den sociala verkligheten 

är i ständig förändring därför anser jag att den kvalitativa utgångspunkten passar 

väll till mitt syfte. (Denscombe, 2009 s 127-129.) 

För att noggrant undersöka Stockholms kommuns arbete för en social hållbar 

stad var det viktigt att igenkänna olika mönster och teman från den insamlade 

empirin.  Av den orsaken valdes tematisk analys som metod vid analysering av 

insamlade materialet. Tematisk analys har sin utgångspunkt där forskaren får 

möjligheten att själv identifiera teman som är återkommande av det material 

man har förfogande över(Braun & Clarke, 2006 s. 77). Till uppsatsen har jag 

valt en deduktiv forskningsansats som söker efter logiska slutsatser utan att 

direkt iaktta verkligheten. Eftersom jag befinner mig i Umeå under hela 

skrivprocessen är denna forskningsansats mest lämpad för uppsatsen. 

Deduktivforskningsansats representerar förhållandet mellan teori och empiri 

inom samhällsvetenskapen (Boolsen, 2007 s. 27).  Forskaren i en deduktiv 

forskningsansats prövar olika antaganden (Hypoteser) mot sina erfarenheter 

(Teori) Den hypotetisk-deduktiva metoden används flitigt inom olika 

vetenskaper, där förhållandet mellan teori och praktik ligger den deduktiva 

forskningsansatsen närmast. Studien kommer att använda sig utav en deduktiv 

forskningsansats eftersom en eller flera hypoteser kan pröva teorins giltighet. 

Den kan antingen försöka hitta styrka i teorin eller försöka motbevisa den. Som 

slutligen ska leda till en logisk slutsats dock är slutsatsen endast giltigt om den 

är logiskt sammanhängande. ( Bryman, 2008 s 27). 

3.3 Empiri 

Empririn består av en fallstudie över Stockholm kommun arbete för att skapa 

social hållbarhet. Valet av Stockholm kommun byggde på lokal föranknring, 

men även det området som ska undersökas har haft stora samhällsproblem. 

Trots situationen i dagsläget står området inför stora förändringar , där stora 

satsaningar på infrastruktur kommer att genomföras det nästkommande åren.  

Därför är det intressant att ta reda på hur Stockholm kommun kan vända det 

växande missnöjet till hopp och framtidstro.  

Uppsatsen kommer använda sig utav både kommunala, statliga dokument och 

tidskrifter/debattartikel som avhandlar projektet promenadstaden. Målet med 
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uppsatsen är att få en helhetsbild över hur Stockholm kommun arbetar för en 

social hållbar stad. Det är det viktigt att inte utesluta hur allmänheten ställer sig 

till konceptet promenadstaden.  För att fånga upp allmänhetens åsikter angående 

projektet kommer nyhetsrapporteringar från diverse tidskrifter att hämtas in till 

exempel DN, SvD m.m.  

Plandokumentet ligger till grund för detta arbete eftersom dessa dokument berör 

Stockholms kommun fysiska & sociala åtgärder för social hållbarhet. Det 

dokument som presenteras på kommunens hemsida tar upp visioner och mål för 

den valda stadsdelen. Tillvägagångsättet blir att använda sig utav officiella samt 

inofficiella dokument som stöd och verktyg för att få en samlad bild kring 

Stockholms kommun arbete för social hållbarhet. 

Inofficiella dokument: 

 Dagens nyheter. Segregation klyver Stockholm. 

 Svenska dagbladet. Segregerad stad trots stora satsningar. 

 Aftonbladet. Nej det brinner inte i Stockholm. 

 YIMBY. Yes in my back yard. 

Officiella Dokument: 

 Stockholm översiktsplan. Promenadstaden. 

 Vision 2030. Ett Stockholm i världsklass. 

 Vision Järva. Järva lyftet. 

 Boverket 2010. Social hållbar stadsutveckling. 

 

 

 

4. Tematisk analys. 

Tematisk analys ämnar för studier av återkommande teman. Målet med en sådan 

metod är att bryta ner det material man har tillgång till.  Det som skapar teman 

är ord som upprepas i materialet som sedan mera kopplas ihop med 

kärnfrågan(Braun & Clarke, 2008 s. 78). Denna del av uppsatsen har dokument 

från teoretiska avhandlingar och statliga & kommunala dokument som enskilt 
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analyseras för att skapa teman som är förenad med syftet. Vidare visade det sig 

att teoretiska utgångspunkten och statliga & kommunala dokument hade 

liknande innebörd och mönster under analyserings processen.  

Nedan förklaras hur kodningen av materialet genomfördes.   

Steg 1 

Första steget är att bekanta sig själv med sitt material. Eftersom jag har tidigare 

kunskaper om ämnet social hållbarhet är det desto ännu viktigare att fördjupa sig 

vidare om ämnet. Första steget handlar om att repetera det man har läst noggrant 

och aktivt söka efter innebörd, mönster m.m. första steget är det som tar mest tid 

eftersom man uppmanas att läsa igenom sin materiel flera gånger. Första steget 

är grunden till sin kodning, därför är det viktigt att inte bli selektiv i sin läsning 

(Braun & Clarke, 2008 s. 87) 

Steg 2 

Steg 2 börjar när du har läst och bekantat dig med ditt material och har genererat 

en första lista över vad som är intressant. Därefter ska forskaren producera 

initiala koder från det utvalda data materialet, som verkar intressant och hänvisar 

till de grundläggande segmentet d.v.s. steg 1 (Braun & Clarke, 2008 s. 88) 

Steg 3 

Steg 3 inleds när större delen av data är kodade och har sammanställts. Därefter 

ska en lång lista lägga fram över de olika koder som du har identifierat under 

processens gång. Därefter läggs större fokus på att sortera koderna till 

potentiella teman och samla in det data som är relevant. Därpå överväga 

huruvida det kodade materialet från statliga/kommunala dokument kan 

kombineras med teoretiska avhandlingar för att bilda ett övergripande tema för 

uppsatsen (Braun & Clarke, 2008 s. 89) 

 

 

Steg 4 

Steg 4 börjar när du har tagit fram en uppsättning av teman som kommer 

bearbetas. Därefter som forskare kommer det att bli uppenbart att vissa teman är 
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egentligen inte teman eftersom det inte finns tillräckligt med data för att stödja 

dem. Eller att koderna är alldeles brokiga medan andra kan gå in i varandra. 

Därför kan två till synes skilda teman bilda ett gemensamt tema medan andra 

teman kan behöva delas upp i separata teman. Det visade sig att det 

statliga/kommunala och teori som behandlar ämnet social hållbarhet har 

liknande mönster och innebörd. Därför slogs både teman ihop till ett tema 

(Braun & Clarke, 2008 s.91) 

 

Följande teman har påkommits under metod kapitlet: 

• Beblandad bebyggelse. 

• Integration. 

• Samverkan. 

• Sammanhållen. 

 

 

 

4.1 Fallstudie: 

Det som skiljer en fallstudie med andra forsknings metoder är att denna metod 

fokuserar sig endast på en undersökningsenhet. Fallstudien är flexibel eftersom 

den tillåter forskaren att variera när det gäller tillvägagångsättet i egenskap av 

intervjuer, möten och insamling av datainformation(Merriam1994 s. 20). En 

fallstudie väljs vanligtvis inte av slumpen utan syftar till att ge djupgående 

kunskaper om det valda området. I en fallstudie kan forskaren välja att studera 

ett fall eller flera.  

Fallstudien utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv d.v.s.  att den 

fokuserar sig på processer och sociala relationer som finns inom ramen av det 

som ska undersökas (Bryman, 2008 s. 73. Det som ska undersökas är 

Stockholms översiktsplan (Promenadstaden) och stadsdelsprojektet Järva lyftet. 

Syftet med att namnge översiktsplanen till promenadstaden är för att planen ska 

skapa bättre samverkan mellan alla invånare. Stockholm är centrum för landets 

politik, kultur och ekonomi på grund av detta faller det sig naturligt att valet föll 
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på Stockholm kommun. Dessutom är det intressant att undersöka huruvida 

Stockholm kommun planerar för att rusta upp områden med socio-ekonomiska 

problem. 

Uppsatsen kommer använda sig utav  den retrospektiva fallstudie metoden.  Till 

skillnad från andra fallstudier fokuserar den retrospektiva på 

förändringsprocessen som redan har ägt rum. Fördelen med denna typ av 

fallstudie är att som forskare har kontroll över tidsdimensionen 

.(Denscombe,2009 s.63). Nackdelen med retrospektiva fallstudien är att 

värdefull information kan försvinna under förändringsprocessen.  Den 

retrospektiva modellen är bäst lämpad för en uppsats som ska återskapa en 

utvecklingsprocess. Därmed kommer uppsatsens fallstudie att ha en retrospektiv 

utgångspunkt eftersom risken för  tidsbrist eller för hög detaljeringsgrad 

minimeras  med en retrospektiv förfaringsätt. Därför har jag begränsat både 

officiella och inofficiella dokument för att undvika teknikalitet som leder till 

tidsbrist. (Bryman, 2008 s. 77).  

 

  

 

4.2Forskningsetik & Reflexivitet 

Det är en rad olika faktorer som påverkar den samhällsvetenskapliga 

forskningen. Att vara värderingsfri och objektiv i sin forskning är i praktiken en 

omöjlighet (Codex, 2013). Värderingssynpunkten har förändrats sett till tidigare 

hur det betraktade personliga åsikter och förutfattade meningar som inte 

vetenskaplig. Istället bör man som författare vara medveten om sin subjektivitet 

och försöka kontrollera den under forskningsprocessen.  Trots sina försök 

kommer forskaren inte ha fullständig kontroll över sina värderingar eftersom 

den kan uppkomma i olika delar av forskningsprocessen (Codex, 2013). Bland 

annat i valet av forskningsområde, utformning av de frågeställningar och valet 

av metoden. Sedermera kan forskaren omedvetet utveckla en form av sympati 

till ämnet man studerar. Det finns en risk för något sådant eftersom staden som 

ska undersökas är  min hemstad. Detta kommer diskuteras i det avslutande 

kapitlet av uppsatsen.  Forskningsetik innebär att forskaren inser de dilemman 

som kan uppstå under processen gång. Numera förkastar man inte helt delningen 
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mellan förstånd och känslor eftersom känslor är inte olärda eller ologiska 

slutsatser(Solomon, 1977s 42). Därför kommer reflexivitet att ingå i uppsatsen. 

Det innebär att forskaren reflekterar över konsekvenserna av sina valda metoder, 

värderingar, skevhet.  

Gunnar Myrdal menar att samhällsvetenskapen är varken objektiv eller 

subjektiv. Även om forskaren strävar efter objektivitet kommer studien präglas 

utav forskningstradition & synsätt, den yttre sociala och politiska miljön. 

Dessutom finns den egna intressen och anlag i studien eftersom forskaren väljer 

tema, frågeställningar och metoder(Myrdal, 1968, s 34).  

 

4.3 Källkritik 

 Källkritik är en central del av vetenskapliga metoder för att säkerställa att det 

slutsatser forskaren har kommit fram till bygger på tillförlitlig fakta. Målet är att 

hålla sig källkritisk till den information som Stockholms kommun har lämnat 

samt empiri/litteratur insamling. Det material som jag har förfogande över 

kommer kritiskt granskas eftersom mycket av information som har tagits del av 

är inte primär utan för det mesta sekundär källa.  

Teori kapitlet utgör en stor del av uppsatsen och det går inte att förvänta sig att 

teoretiker och andra forskare ska vara värderingsfri och objektiv i sin 

efteforskning . Därutöver måste forskaren ta hänsyn till att statliga/kommunala 

dokument garanterar objektivitet eftersom det kan ligga en politisk eller 

ideologisk agenda bakom förförandet. Det finns ingen tydlig definition därför är 

Social hållbarhet omfattande jämförelsevis med det andra två dimensionerna. Av 

den orsaken kommer teoridelen att innehålla flera teoretiker, akademiker och 

vetenskapliga tidskrifter som ska hjälpa få en bättre överblick av ämnet. 

 

5. Presentation av fallstudie. 

Stockholm stad innehar för närvarande 900,000 invånare med landareal på 188 

kvadratkilometer med en befolkningstäthet på 4,79 invånare per 

kvadratkilometer. Och är den största tätort i landet och är centrum för politik, 

ekonomi och kultur(Stockhom, 2014). Enligt befolkningsprognosen kommer 



22 
 

staden att bryta miljonstads barriär år 2030(ÖP, 2010 s. 6). Därför krävs det en 

hållbar bostadsplanering för att tillfredställa efterfrågan 

 

Figur 2. Karta över Stockholm kommun. 

Källa: www.Googlemaps.com  

 

5.1Rinkeby 

Rinkeby är den nordligaste stadsdelen i västerort. Projektet kom som svar till 

den rådande bostadskrisen under 60-talet.Området består utav för det mesta 

flerfamiljehus med 15000 invånare varav 9200 utrikesfödda. Enligt Stockholms 

kommun hemsida uppskattades 2012 av 99,6 & av alla lägenheter vara 

hyresrätter. Rinkeby ligger 20 minuter ifrån centrala Stockholm med 

kollektivtrafik och 10 minuter till närmaste handelsområde kista (Järva lyftet, 

2007). 

5.2 Husby 

Järvafältet separerar Husby och Rinkeby men är också en del utav västerort med 

11500 invånare varav 6723 är utrikesfödda. Av alla lägenheter i Husby är 74 % 

utav av dem hyresrätter. Sedan ett år tillbaka har området hamnat i blickfång på 

grund av oroligheterna som bröts ut våren 2013, där bland annat bilar brändes.( 

Järva lyftet, 2007) 

http://www.googlemaps.com/
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5.3Tensta 

Tensta i ingår i kommunområdet västerort och bildades 1967 och är den största 

stadsdelen i västerort med 17281 invånare varav 10,698 är utrikesfödda. I 

stadsdelen finns det dessutom en kommunal gymnasieskola som invigdes 1980 

(Järva lyfte, 2007). 

 

5.4 Akalla 

I Akalla bor det 8000 invånare varav 3852 är utrikesfödda. Stadsdelen där cirka 

33 % av sina bostäder är hyresrätter. Utbyggnaden gjordes samtidigt med det 

andra stadsdelarna mellan 1972-1979. (Järva lyftet, 2007) 

 

Figur 3.  Karta över Järvaområdet. 

Källa: www.googlemaps.com  

6.  Vision Järva 2030 

Visionen för Järvaområdet är att det ska vara ett attraktivt område för alla. Det 

genom en beblandad bebyggelse form med olika variationer på bostäder av god 

standard. Här ska olika familjesammansättningar trivas allt från ensamstående, 

pensionärer, studenter och storfamiljer. Avståndet ska inte hindra någon att nå 

olika servicefunktioner såsom affärer, skola, äldreomsorg m.m. målet är att få 

Järva området till att bli en mötesplats och där företagsliv, kultur och idrott ska 

få utvecklas och förstärka området. En mer aktiv medborgardialog ska 

uppmuntra invånarna att vara mer delaktig i besluten som tas(Järvalyftet, 2013). 

Området är i stort upprustningsbehov, sedan slutet på 70-talet där den 

demografiska sammansättningen har förändrats.  Fokus ligger på fler bostäder 

http://www.googlemaps.com/
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av olika karaktär för att invånarna ska välja att stanna kvar eftersom statistiken 

visar inflyttningar & utflyttningar sker mest i Järva området (Järvalyftet, 2013).  

I takt med att Stockholm inom en 10 års period bli en miljonstad krävs det ett 

hållbart stadsutvecklingsprojekt över hela kommunen för att tillgodose 

medborgarnas behov.  I översiktsplanen dras det upp riktlinjer hur Stockholm 

skall utvecklas.  Syftet med Järvalyftet är att området ska lyfta sig både genom 

fysisk & social planering som ska koppla stadsdelen med innerstaden.  

6.1 Promenadstaden. 

Översiktsplanen går under namnet promenadstaden som antogs den 15 mars 

2010 av kommunfullmäktige. Promenadstadens intentioner är att Stockholm ska 

bli allt mer interaktiv stad som främjar möten mellan människor från olika 

samhällsklasser och kulturer. Planen ska se till att närhet och tillgänglighet 

prioriteras i allt större utsträckning dessutom aktivt arbeta för att allt fler 

invånare ska använda kollektivtrafik som färdmedel (ÖP, 2010 s. 6). Av den 

orsaken kommer det att göras stora infrastruktur satsningar d.v.s. på nya linjer 

inom tunnel och tvärbanan nätverket osv. Allt fler människor söker sig till 

staden därmed bli söktrycket på bostäder allt högre. En del av Promenadstaden 

uppgift är att se till ska att fler bostäder byggs i den utsträckning som krävs(ÖP, 

2010 s.8). Promenadstaden lägger dessutom stor vikt på vart dessa framtida 

bostäder ska byggas för att staden ska få en mer sammanhållen karaktär. 

Utmaningen för promenadstaden är att se till att alla invånare ta del utav 

tillväxten som förväntas komma i framtiden(ÖP, 2010 s.9) 

6.2 Järvalyftet strategi. 
 

Rinkebystråket 

Det befintliga stråket ska upprustas och ska göras till ett mer levande affärsstråk 

med olika sortiment. Rinkebys infartsgata med buss och biltrafik ska göras om 

till en trafiksäker stadsmiljö. Med breda trottoarer, plantering av träd och nya 

restauranger där första spadtaget togs 2013 (Järvalyftet; 2007). 

Rinkeby Alle 

Tillsammans med fastighetsägarna har Stockholm stad tagit ett helhetsgrepp 

kring situationen. Målet med detta projekt är att gatans nivåskillnader ska 
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byggas bort, med det skapa en levande stadsgata med breda gångbanor och 

butiker. Här kommer det dessutom byggas varierad bostadsbebyggelse. Området 

och Rinkeby i synnerhet är ett mångkulturellt område med olika etniciteter och 

religiösa uppfattningar därmed planeras det en större moské bygge med ingång 

från Rinkeby allé (Järvalyftet, 2007).  

Bro till Stora Ursvik 

Över Ulvsundavägen mellan Sundbyberg och Rinkeby planeras en bro för att 

skapa en bättre koppling mellan dessa två stadsdelar. Detta kommer innebära att 

Rinkeby får en direkt gatukoppling till en annan stadsdel. Bron kommer att 

främja båda invånarna i respektive stadsdel eftersom det ger Rinkebyborna 

möjligheter att nå den nya planerade tvärbanan i Stora Ursvik samtidigt det som 

bor i Sundbyberg kommer att få tillgång till Rinkeby torg och T-

banan(Järvalyftet, 2007). 

 

 Rinkeby & Tenstaterrassen 

 Vid slutet av Rinkebystråket kommer ett nytt bostadsområde ovanpå E18 att 

byggas på en sträcka om vardera cirka 300 meter. Området kommer att inneha 

350 nya bostadsenheter  dessutom planeras det en utsiktsplats och ett torg. 

Byggstart på detta projekt start uppskattas att börja under 2015(Järvalyftet, 

2007). 

Tensta Alle 

Här kommer det ske en tillbyggnad på redan befintliga bostadsenheter. Projektet 

är i fullgång och i det sju nya enheterna varav fyra är redan färdiga och det 

resterande tre är i slutfasen utifrån det tillkommer bland annat butiker och 

restauranger i bottenvåningen. Målet gäller detsamma för Tensta allé som 

Rinkeby genom att gatan ska upplevas som mer levande och trygg, med fönster 

och balkonger mot söder(Järvalyftet, 2007). 
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7. Strategi för social hållbarhet 

 

I detta kapitel kommer Stockholms översiktsplans sociala och fysiska åtgärder 

för social hållbarhet att redovisas. 

Stockholms kommun arbete för Social hållbarhet: 

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Idag bor det 90,0000 

invånare dessutom flyttar 15000 personer in varje år(Stockholm, 2014).  Den 

demografiska bilden liknar början på 90-talet då många barn föddes. Detta är 

enbart positivt för tillväxten samt att staden blir konkurrenskraftig globalt som i 

sin tur leder till  ett högre välstånd till befolkningen(Stockholm, 2014). 

 Översiktplanen anser att befolkningsökning är enbart positivt  eftersom det 

bidrar  till att välståndet ökar.. Detta ställer stora krav på att kunna hantera det 

problem som kan uppstå med en ökad befolknings tillväxt.  Fler bostadsenheter 

ska byggas förutom det kommer andra sociala funktioner såsom arbetsplatser, 

skolor och livsmedelsbutik att prioriteras i framtida bostadsområden. 

Anledningen till att namnge översiktsplanen till promenadstaden  är att planen 

ska inge en känsla av närhet och tillhörighet. Koppla ihop stadens yttre 

knytpunkter är ett av målen för att göra Stockholm tätare. Ett flexiblare 

kollektivtrafik ska göra det lättare för invånarna att färdas mellan inerstad och 

ytterstad smidigt. Därför kommer Stockholm kommun att genomföra 

omfattande infrastruktur satsningar det nästkommande åren. För att kombinera 

miljö & social hållbarhet kommer kommunen att skapa grön områden mellan 

olika stadsdelar för att få en mer sammanhållen stad. Detta visar att nuvarande 

översiktsplan   till skillnad från 1999 översiktsplan är mer övergripande  och ser 

vikten av park och reaktions områden i ett fungerande samhälle.  

Ett socialt sammanhållen och levande stad: 

Grunden till socialt sammanhållen stad är tillgänglighet, närhet och delaktighet 

för alla i samhället. Denna aspekt kommer vara tyngdpunkten för att uppfylla 

social hållbarhet. För att staden ska kännas tillgänglig krävs det samarbete över 
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alla instanser med olika aktörer för att förbättra den sociala statusen. I Teori 

kapitlet var en av kriterierna för social hållbar stad god resursfördelning som 

påverkar möjligheten till att samhället blomstrar över tid(Mckenzie, 2004 s.12). 

Det gäller att vända trenden som har skett det senaste decennierna där butiker 

och detaljhandel koncentrerat sig på ett specifikt område. Utvecklingen har gjort 

det svårare för invånare med lägre inkomst som bor relativt avlägset att ta sig till 

dessa platser.  

Likasinnade människor tenderar oftast bo i samma områden(Boverket),. Därmed 

kommer intressanta kombinationer av mötesplatser som naturligt ‘’ tvingar ’’ 

människor från olika stadsdelsområden att ta sig till att besöka dessa platser. 

Promenadstaden har lagt upp fem planinritningar för det ovanstående ska 

uppnås.  Genom att stärka det sociala perspektivet i planeringen på områdesnivå, 

att få en bättre översikt över de vardagliga behoven hos olika grupper i 

samhället (ÖP, 2010 s. 16). Detta ska ske genom en bättre dialog mellan 

parterna samt regelbundna undersökningar.  Den andra inriktningen är att öka 

förutsättningarna för serviceutbud genom mindre stadsdelscentrum i ytterstaden. 

Med upprustningar av den offentliga miljön samt tillbyggnader få ett mer 

allsidig utbud över hela staden (ÖP, 2010 s.18). Samarbete är viktigt för en 

social hållbar stad. Därför krävs det ett närmare samarbete mellan huvudmännen 

för den offentliga servicen mycket tidigare i planeringsprocessen för att undvika 

komplikationer senare i planeringen. För att skapa tryggare mötesplatser krävs 

det att dessa bör vara gränsöverskridande. Därför kommer Promenadstaden att 

gestalta de nya mötesplatserna med utgångspunkt från olika gruppers behov 

samt stadsdelens karaktär.  I planen kommer det folktäta områden att prioriteras 

som exempelvis torg, parker och skolor m.m. (ÖP, 2010 s 17). Dialog och 

medborgardialog i synnerhet var återkommande i plandokumenten för att 

invånarna synpunkter och förslag inte ska bli åsidosatta. 

Bostadsförsörjning i en växande stad: 

Faktumet har alltid varit att det krävs bostäder för att matcha efterfrågan, men 

frågan är vilka typer av bostäder ska byggas samt prioriteras. Målet med 

promenadstaden är att ha stora variationer inom det befintliga beståndet. 

Nyproduktion är viktig men en fungerande bostadsmarknad är desto 

viktigare(ÖP, 2010 s. 22). Trots att det finns god variation av bostäder existerar 
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det fortfarande stora skillnader när det gäller utbudet av bostäder mellan olika 

stadsdelar(ÖP, 2010 s. 21). Ett tecken att det behöver kraftiga insatser inom 

bostadsbyggandet är att det finns cirka 10,0000 personer som står i 

bostadskön(Boverket, 2013 s. 21). Därför kommer projektet Järva lyftet att bära 

ett stort ansvar för promenadstadens trovärdighet eftersom området är känd för 

brist på variation och sin enformighet. 

 Fysiska åtgärder. 

Promenadstaden har lagt upp olika fysiska åtgärder för att uppnå social 

hållbarhet. Koppla samman stadens delar är en av dessa som ska bryta det 

fysiska barriärerna. Anledningen till denna strategi är att många områden i 

Stockholm utkanter behöver upprustas framförallt järvaområdet.  Dagens 

kollektivtrafik främjar inte resor till andra målpunkter i staden, därmed krävs det 

en långsiktig Strategi för att koppla samman stadens olika delar till en mer 

integrerad stadsmiljö (ÖP, 2010 s. 41) med hjälp av en flexibel kollektivtrafik 

kommer det öka invånarnas möjligheter att mötas och besöka andra platser i 

staden. Infrastrukturen kommer att förstärkas framförallt mellan norra och södra 

regiondelarna eftersom där råder det stor kapacitetsbrist. Tvärbanan kommer ha 

en mer betydande roll i trafikplaneringen eftersom tvärbanan visar på en hur 

tydlig kollektivtrafik inte bara förbättrar tillgängligheten utan bryter rumsliga 

barriärer och även främjar en attraktiv stadsmiljö. Dock tar planen ingen 

ställning till vilket trafikslag som är mest lämpligast.(ÖP, 2010 s. 42).  

Olika typer av vägprojekt ingår i planen med syfte att vara miljövänliga, 

överdäckningen E18 Rinkeby är ett sådant projekt ska länka samman olika 

stadsdelar.  Förutom kommunikationsstråk ska promenadstråk hjälpa att koppla 

samman staden.  Välskötta grönområden kommer att locka många stockholmare 

detta kan ske även med mindre tillspetsade insatser (ÖP, 2010 s. 42).  Trygghet 

är en viktig faktor för att uppnå en god social status i samhället.  Därför har 

Promenadstaden lagt fram en strategi för att främja en levande stadsmiljö i hela 

staden. Visionen är att Stockholm ska vara världsbäst år 2030 (ÖP, 2010 s. 6). 

Bostadsbebyggelsen ska vara mer varierande där arbetsplatser och olika 

servicefunktioner ska vara tillgängliga.  
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7.1 Allmänna debatten kring projektet Järvalyftet. 

Innan första spadtaget var  invånarna i järvaområdet redan upprörda. Det som 

upprörde var att det kände sig exkluderade från planeringen(DN,2014) 

Invånarna är missnöjda av flera olika anledningar bland annat försäljningen av 

allmännyttan har gjort att invånarna känner sig oroliga inför framtiden.  I Svd 

genomgång så har ingen miljonprogrammsområde i Sverige haft så mycket 

fokus på sig som Järva. Projektet järvalyftet är inne på sitt sjunde år och 

resultatet så här långt inte levt upp till förväntingarna. Trots stora satsaningar så 

präglas projektet av misslyckade projekt där bland annat tjänstemän fåt kritik för 

jäv.(Svd, 2012)  

 I DN debatt skriver Owe Swanson och Per Wirtén m.fl. att människorna i 

Husby inte alls få vara med och påverka i planeringen(DN, 2012). Löften som 

arbete och utbildning har inte uppfyllts utan det har blivit sämre. Det som 

återstår är bara en illusion om vad som kunde ha blivit riktigt stort. enligt Owe 

och Per har Järva lyftet misslyckats i två anseenden: saknad av 

medborgarinflytande och en övertro på att fysisk planering som ska lösa sociala 

problem somsegregation. 

 Dialoger har genomförts men invånarnas synpunkter har antingen inte besvarats 

eller ignorerats av beslutsfattare(DN, 2012).  Men alla delar inte samma bild att 

Järva lyftet är ett misslyckad projekt.  I Svenska dagbladet står att det har gjorts 

en del framsteg i satsningen. Samarbete mellan fastighetsägare, staden, privata 

företag och andra aktörer i området har skapat en bra grund att utgå ifrån (DN, 

2012).  Sommarjobbsgaranti för ungdomar i området har resulterat i mindre 

oroligheter framförallt på helger .  

8.Analys. 

I Detta kapitel kommer resultatet att ställas mot existerande teorier och tidigare 

forskning. 

 

Hur defnieras social hållbarhet bland forskare och teoretiker. 

 Utifrån den teoretiska genomgången och tidigare forskning om social hållbarhet 

visar det sig att ämnet inte har någon mätbar  slutprodukt som ekonomisk & 

ekologisk hållbarhet. Därför är det svårare att definera social hållbarhet eftersom 
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det inte finns en tydlig defintion. Anledningen är att det finns flera olika faktorer 

inom social hållbarhet som man måste ta hänsyn till.  Social hållbarhet fick sitt 

erkänande mitten på 1980-talet men det tog nästan 2 decenier tills den fick en  

betyande roll inom samhällsplanering. Forskningen visat att social hållbarhet är 

viktig för andra hållbarhets aspekter det vill säga ekonomi & miljö. En stad som 

uppfyller Mckenzie första punkt d.v.s Individuell autonomi och förverkligandet 

av personlig potential bidrar till god ekonomisk tilväxt. I takt med att fler 

medborgare är i sysselsättning. Med hänsyn till den miljömässiga aspekten kan 

en sammanhållen och kompakt stad gynna kollektivtrafiken som i sin tur 

minskar koldioxidutsläppet. social hållbarhet fungerar som en buffert mellan 

ekonomi och miljö eftersom dessa två aspekter står oftast emot varandra i den 

politiska dagordningen. Undersökningen har visat att kulturgeografin har en 

viktig roll att forma vår fysiska miljö. Till skillnad från naturtekniska metoden 

utgår kulturgeografin från att förstå helheten av olika samhällsproblem och finna 

lösningar som är bäst lämpad.  Av det fem teman som boverket presenterar i 

deras kunskapsöversikt är helhetsyn grundläggande för social hållbarhet. 

Eftersom helhetsyn kombinerar den fysiska och sociala aspekten inom 

stadsplanering. Helhetsyn bidrar till att kommuner uppmuntras att ha flera olika 

angreppsätt på ett problem. Forskningen visar att det krävs en annan förhållning 

till begreppet segregation eftersom länge har beslutsfattare och andra 

myndigheter sätt segregation som ett stadsdels problem. Förståelse för 

bakomliggande faktorer av fenomenet kan hjälpa arbetet för social hållbar stad.  

det resterande 4 teman är minst lika viktiga som helhetsyn, men för att dra en 

liknelse med att bygga ett hus är det viktigt att grunderna är på plats innan taket 

läggs på. Enligt Mckenzie kan en social hållbar stad enbart uppnås om 

medborgarna får vara delaktiga i samhällsstyrningen och statens angelägenheter. 

Det finns många definitoner och kriterier för social hållbarhet som överlappar 

varandra i vissa avseenden. Men både teoretiker och forskare är överens 

gällande en defintion inom social hållbarhet. En utpsridd stad där olika sociala 

funktioner är placerade över hela staden  försvårar arbetet för en social hållbar 

stad. Brist på närhet och tillgänglighet ger upphov till utanförskap därför är den 

sammanhållna stad bäst lämpad för att social hållbarhet ska uppnås.  Boverket 

har visat i sin avhandling att med förståelse och tydlighet kan Stockholm 

kommun uppnå målen världsbäst 2030 . som uppsatsen har påvisat är det viktigt 
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att kommunens och statens plandokument har  tydliga definitoner om begreppet 

hållbarhet det i sin tur   underlättar arbetet för planerare, arkitekter och 

kulturgeografer så att det kan göra korrekta utvärderingar och analyser.  

 

Främjar Promenadstaden och stadsdelsprojektet Järvalyftet social 

hållbarhet? 

Potential finns för att Stockholm ska uppnå social hållbarhet .  I dokumentet 

vision järva 2030 ska nya lägenhets komplex byggas samt upprusta befintliga 

fastigheter ska göra Stockholm till en mer levande sammanhållen stad   

 För att analysera huruvida respektive verksamhetsplaner främjar social 

hållbarhet delades planen upp i social och fysiska åtgärder. Utifrån boverkets 

forskningsöversikt kan social hållbarhet uppnås utifrån 5 olika teman.  De 

fysiska åtgärder går under  teman samband & variation för att uppnå social 

hållbarhet. Promenadstadens strategi för sammanhållen stad visar att det har 

tagit till sig boverkets ide om att fysisk planering kan bryta  sociala barriärer 

mellan olika stadsdelar. Projektet bro till stora ursvik är ett exempel hur 

stockholm kommun vill bryta det existerande sociala barriärer.  

Olika upplåtelseformer  ska bidra till att folk från olika samhällsklasser har råd 

att bo i samma område. Det fysiska åtgärderna för att bryta det isolerande 

enklaverna i stadsdelen med projekt som rinkebystråket och Rinkeby & 

Tenstaterrassen  är av samma åsikt som boverkets tema samband och variation. 

Genom att rusta upp järva vill kommunen  förändra bilden av förorten som ett 

otryggt och oatraktivt område att vistas i. Förutom att bygga fler bostäder 

centralt för att göra staden mer kompakt och sammanhållen  kommer kommunen 

satsa på kollektivtrafik. Bättre förbindelser mellan ytre och innerstad kommer ge 

staden en mer levande karaktär samtidigt som man minskar koldioxid utsläppet. 

Dessa satsningar gör att bilens betydelse reduceras som i sin tur hindrar staden 

att breda ut sig ytterliggare.(se sprawl). 

 Risken med promenadstaden  är att den täta staden har lyfts upp som en lösning 

till alla sociala problem. M.J Breheny antyder att den täta staden behöver inte 

nödvändigtvis främja social hållbarhet. Dyra infrastruktur satsningar kan 

medföra att  boendekostnaderna ökas så kraftigt att det leder till att vissa tvingas 
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flytta av ekonomiska skäl. Detta leder till en klassisk gentrifieringsprocess som 

upprätthåller segregation. Problemet är inte det fysiska åtgärderna utan det 

sociala har åsidosatt till förmån av fina bostadskomplex som ska lösa 

segregations problematiken. Som uppsatsen har påvisat finns det ett brett 

missnöje bland invånarna i järvaområdet.  De känner att deras åsikter och 

invändingar varken uppmärksammas eller tas på stort allvar under själva 

planeringsprocessen. Boverkets teman samverkan & inflytande tar upp den 

sociala aspekten i planeringen där  områden som ska förnyas behöver utgå från 

dem som bor i området och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer. 

Detta ska framförallt ske  i ett tidigt skede i planering detta gynnar inte bara 

social hållbarhet utan också  kvaliten i stadsutvecklingen.  I  det  här fallet är 

sociala värden  kopplad till ekonomisk hållbarhet. Med det rådande 

bostadsprisena kommer familjer med en lägre basinkomst fortfarande hållas 

utanför innerstaden. I det här fallet är sociala och ekonomiska värderna bereonde 

av varandra för att staden ska uppfylla sitt sociala mål.  

  

 

Vilka/vilken trend går det att utläsa från Promenadstaden & Järvalyftet.  

Det har ännu inte bestämt bland teoretiker och forskare vilken planerings 

strategi är bäst lämpad för att uppnå en social hållbar stad. Men utifrån 

Stockholm kommuns verksamhetsplaner kommer staden använda sig utav den 

nuvarande stadsplanerings trenden d.v.s  new urbanism där förtätning och 

blandat boende är dominerande.  

Promenadstaden är blanding mellan 1800-talets blandstad med dagens 

förtätningsideal d.v.s new urbanism. Utifrån det valda plandokumenten kommer  

både planeringsidealen få en mer framträdande roll i dagens stadsdels projekt. 

Promenadstadens huvudsyfte är att invånarna ska ha tillgång till sina vardagliga 

behov på gångavstånd. Bro till stora Ursvik är ett sådant projekt som ska öka 

tillgängligheten och förbättra förbindelsen mellan ytterstad och innerstad. 

Förtätning kan ske på olika sätt, till exempel med en bro som binder ihop två 

stadsdelar. Förtäta genom stråk är ett annat sätt att få en sammanhållen levande 

stad. Ett stråk är inte lika omfattande som att bygga bostäder, vägar och 

köpcentrum m.m.  
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Jane Jacobs teori till Amerikanska städers förfall  berodde främst på att vissa 

städer uppfylde bara en funktion. Målet med Rinkebystråket är att få Järva 

området att bli mer levande. Med hjälp av olika servicefunktioner såsom butiker, 

affärslokaler m.m  ska främja möten mellan människor från olika stadsdelar som 

i sin tur bryter den sociala barriären. Från ett ekonomiskt perspektiv finns det 

fördelar med Rinkebystråket, eftersom där det finns människor i rörelse kommer 

butiker att etableras. Enligt Jacobs teori kan stråk bidra med  trygghet till 

stadsdelen. Därför krävs det att butiker och anna detaljhandel har längre 

öppettider dessutom bygga bostäderna så att fönstrerna är vända mot gatan 

eftersom fönster ska vara gatans ögon. Detta ska enligt Jacobs teori underlätta 

polisens arbete i området. Det finns potential för en mer promenad vänlig stad. 

trots plandokumenten fysiska och sociala åtgärder för en mer social hållbarstad 

sker det fortfarande stora satsaningar på motorvägar som har sitt syfte att breda 

ut staden. 

Utifrån den tematiska kodningen är ordet koppla ihop och beblandad bebyggelse 

återkommande i Promenadstaden och stadsdels projektet järvalyftet. Syftet är att 

tillgodose den framtida befolkningsökningen med att bygga tätt. Som M.J 

breheny beskrev i sin avhandling att en kompakt stad behöver inte 

nödvändigtvis sudda ut sociala barriärer som existerar i huvudstaden. Att bygga 

staden innåt är ett sätt att förebygga ojämlikhet och segregation, men det är fler 

faktorer som måste tas i beaktskap för att nå en social hållbar status.   

 9. Diskussion 
Utifrån mina frågeställningar hur ska Stockholm kommun jobba för att skapa en 

god social hållbar stad? 

Uppsatsen har visat att det finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer 

till social hållbarhet. Det senaste deccenierna har social hållbarhet fått mer 

inflytande i stadsutvecklingen och är inte längre en dimension i stadsplanering 

man föringar. Det ekonomiska och miljömässiga aspekterna har länge dominerat 

planeringen. Därför är det viktigt att involvera kulturgeograferna i 

stadsplaneringen eftersom kulturgeografin kompletterar den ekonomiska och 

miljömässiga dimensionerna.  
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En Kulturgeografisk överblick skapar förståelse eftersom den behandlar olika 

sätt att se på olika samhällsproblem. Helhetssyn eller tvärsektoriell  planering  

kombinerar den sociala och fysiska aspekten detta leder i sin tur förebygger 

konflikter mellan olika instanser.  Promenadstaden strävar efter en mer social 

sammanhållen stad, med hjälp av det nuvarande stadsplaneringsidealet där 

förtätning och blandat boende dominerar den fysiska planeringen. Forskningen 

har visat att förtätning och en blandstad i 1800-tals upptapning har som mål att 

verka för en stad som inkluderar alla medborgare. Detta i sin tur ska motverka 

segregation och främja integration,men som uppsatsen har påpekat under teori 

avsnittet är att förtätnings idealet  inte alltid lett till det önskade resultatet. Som 

MJ. Breheny förklarar i sin avhandling är att den kompakta staden har sina 

brister. Han anser att jobb relaterad resande minskar men det sociala avståndet 

förblir. 

Orsakena är många men det betyder inte att förtätning och blandat boende är fel 

väg att gå. Samhällsplanering är komplex därför går det inte att exkludera vissa 

metoder eftersom planerings verktyget som finns tillgängliga för oss kan bidra 

till en mer social hållbar stad.  Till skillnad från 

översiktsplanen(Promenadstaden) är Järvalyftets huvudsyfte att bryta områdets 

enformighet. allt  från bygga bostäder till överdäckningar och stråk ska ge järva 

ett lyft. 

 Järvalyftet har fått en del kritik från olika instanser, dagstidningar och ideela 

organisationer. Kritiken består huvudsakligen av att invånarna känner att deras 

insikter och åsikter nedverderas under planeringsprocessen. 

 Järvalyftet skiljer sig från andra stadsdelar i Stockholm på grund av den 

mediala uppmärksamheten samt att inget område i Stockholm ha såna socio-

ekonomiska problem.  Därför behöver sociala åtgärder integreras i fysiska 

planeringen i en större utsträckning. I arbetet för en social hållbar stad behöver 

Stockholm kommun utgå från ett helhetsperspektiv. Helhetssyn möjliggör att 

den sociala och fysiska aspekterna inte konkurrerar med varandra eftersom de 

sociala är beroende av det fysiska och vise versa. Social hållbarhet utgår från 

människorna i området därför behövs ett större engagemang bland medborgarna 

för att främja integration och möten.  Både promenadstaden och boverket är 

överens om att samverkan och inflytande är viktig för att uppnå visionen världs 
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bäst 2030.  Men för att visionen ska bli verklighet måste derasss riktlinjer bli en 

rutin i samhällsplaneringen. Jane Jacobs  teori för social hållbarhet är ett tydligt 

exempel hur sociala och fysiska åtgärder kan kombineras för att uppnå levande 

stadsmiljö som främjar mångfald. 

 Väldefinerade stråk och en bebyggelsestruktur som går ifrån 1960-talets 

betongtorg och funktionsseparering. Det är tänkt att en sådan upprustning av 

järva ska attrahera företag och andra servicefunktioner, det bidrar till att folk 

väljer att bo kvar i stadsdelens samtidigt stärka områdets identitet. Genom att 

stärka områdets identitet skapar det i sin tur tillhörighet och gemmenskaps 

känsla som kan förändra allmänhetens bild av  ’’ förorten ’’ . Därför bör 

dagstidningar och statliga dokument se över deras sätt att använda ordet 

segregation. Som tidigare nämns i teori avsnittet är segregation inte 

karaktäristisk för en stadsdel utan det innebär rakt motsatt att staden är 

segregerad när en stadsdel visar tecken på  sociala och ekonomiska problem. 

Stockholm kommun borde satsa på att bygga fler hyresrätter i områden som är 

känd för sin homogena sammansättning d.v.s Lidingö och Danderyd m.m. Detta 

främjar integration och möten mellan människor från olika samhällsklasser och 

kulturer.  Att blanda in politik i planeringen försvårar arbetet för planerare/ 

arkitekter. En mer mer gränsöverskridande samarbete hade gynnat 

planeringsprocessen eftersom personer mellan olika organisationer kan förmedla 

båda parters synsätt och värderingar. Därmed borde ett mer tvärsektoriell 

förhållningsätt implementeras för att utöka samarbetet mellan olika instanser.  

 

 

10. Sammanfattning 

Som uppsatsen har visat finns det ingen universell modell för social hållbarhet. 

Varje stadsplaneringsideal har sina fördelar och nackdelar, därför behöver vi en 

ny modell som är varken för tätt men inte heller för glest. En struktur som för 

tankarna till 1800-talets småstäder, att återinföra detta sätt att bygga kan vi få en 

stad som är attraktiv och på långsikt uppfyller alla tre hållbarhet aspekter 

kriterier. 
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Både Promenadstaden och Järvalyftet plandokument framgår det tydligt hur man 

ska upprusta Stockholms innestad och yttreförorter. Kritiken till övningen Järva 

lyftet är inte det fysiska åtgärderna för området utan bristen på interaktion 

mellan ansvariga projektledare och berörda medborgare. Som tidigare nämnt 

kan detta lösas med en mer aktiv medborgardialog mellan ansvariga 

projektledare och berörda aktörer.  Dessutom har det visats sig  i uppsatsen att 

det är farligt att knyta till sig ett specifikt planeringsideal till sociala värden 

eftersom historien har lärt oss att en trend inte är absolut utan kommer för eller 

senare ersättas med en annan trend. Avvägning mellan vad som gynnar 

samhället bäst är en subjektiv åskådning, till exempel om förlust av grönområde 

kan uppvägas av nya bostäder? För att kunna undvika dessa svårigheter krävs 

det tillförlitligt underlag som minskar graden av osäkerhet och 

konflikter.Dessutom har forskarningen visat att det inte finns någon universall 

struktur som främjar social hållbarhet.  Uppsatsen har dessutom visat att ordet 

segregation måste omformuleras så att segregation används som ett 

helhetsbegrepp och  utgår inte bara från en stadsdel utan är  hela stadens 

angelägenhet. Min fallstudie har fokuserat enbart på en stadsdel, för vidare 

studier skulle en jämföresle mellan två stadsdelar med olika utsikter och 

analysera hur Stockholm kommun behandlar respektive stadsdelar i deras 

översiktsplan.  
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