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Sammanfattning 

Social hållbarhet är ett begrepp som står högt på agendan på såväl global som lokal nivå, och 
diskuteras idag som en självklar del i stadsutvecklingsprojekt. Dess kvalitativa karaktär medför 
svårigheter i att definiera och göra det mätbart, vilket ställer till med problem när det ska 
tillämpas. I en tid av skriande bostadsbrist har mark i storstäders perifera områden blivit 
eftertraktade att bygga på vilket skapar goda förutsättningar för kommuner att bedriva en aktiv 
markpolitik, och således ställa krav på marknaden. Kommuner har den formella makten över 
marktillgången medan det oftast är privata aktörer som bygger bostäderna. Syftet med den här 
studien är att analysera diskursen om social hållbarhet såsom den kommer till uttryck i 
praktiken, samt att få ökad förståelse för hur begreppet social hållbarhet tolkas av de aktörer 
som formulerar det. Studien vilar på en socialkonstruktionistisk ansats där utgångspunkten är 
att det inte finns några på förhand givna föreställningar, utan att dessa skapas i social interaktion 
mellan olika aktörer, där språket är med och formar dessa. Teorierna som ligger till grund för 
studien berör frågor om makt där diskursteori utgör en central del. För att besvara studiens syfte 
har diskursanalys, baserat på diskursteori, använts som metod. Det empiriska materialet består 
av olika dokument inom ett pilotprojekt för social hållbarhet i Stockholms stad, kallat Fokus 
Skärholmen, där ett jämförelseförfarande inför direktanvisning stått i fokus för analysen. Det 
framkomna resultatet har sedan jämförts mot tidigare diskurser, främst en akademisk diskurs, 
om hur social hållbarhet i stadsplanering har behandlats. Resultatet visar att det är sex element 
som tillsammans bygger upp förståelsen för social hållbarhet. Några av elementen kopplar an 
till sådant som traditionellt ryms inom byggaktörers ansvarsområde och handlar om byggande 
och planering, medan andra handlar om större komplexa samhällsfrågor som traditionellt ligger 
utanför byggaktörers ansvarsområden. Slutsatsen visar att staden bedriver en aktiv markpolitik 
i frågan om att verka för social hållbarhet. De ställer krav på byggaktörer att verka för att ta ett 
större samhällsansvar i projektet, än att enbart bygga bostäder, där byggaktörerna svarar upp 
mot stadens krav att vilja verka för det. Formuleringarna är dock vaga vilket riskerar att bli 
tomma ord, snarare än en praktisk vägledning, när implementeringen väl ska ske.  

	

	

	

	
	

	

	

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1.  Inledning .......................................................................................................................... 1	

1.1   Problemformulering ............................................................................................................. 2	

1.1.1   Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 2	

1.2   Introduktion Fokus Skärholmen ......................................................................................... 3	

1.3   Markanvisningar .................................................................................................................. 3	

1.3.1  Stockholms stads strategi ................................................................................................. 4	

1.4   Disposition ............................................................................................................................ 5	

2.  Diskursiva fältet ............................................................................................................... 6	

2.1   Social hållbarhet - Ett svårdefinierat begrepp .................................................................... 6	

2.1.1   Hur mäts social hållbarhet? ............................................................................................. 8	

2.2 Fysisk utformning för social hållbarhet .............................................................................. 10	

2.2.1 Stadsmässighet ................................................................................................................ 10	

2.2.2 Offentligt liv och trygghet ............................................................................................... 12	

2.2.3 Blandat bostadsbestånd och segregation .......................................................................... 12	

2.3 Social hållbarhet – för vem? ................................................................................................ 14	

2.3.1 Den rättvisa staden .......................................................................................................... 16	

2.3.2 Nyliberal planering ......................................................................................................... 17	

3.  Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................... 19	

3.1  Socialkonstruktionism......................................................................................................... 19	

3.2 Makt ..................................................................................................................................... 20	

3.3 Diskursteori .......................................................................................................................... 21	

4.  Forskningsstrategi och metod ....................................................................................... 23	

4.1 Diskursanalys som metod .................................................................................................... 23	

4.1.1 Tillvägagångssätt - 3 analysverktyg ................................................................................. 24	

4.2 Material och avgränsning .................................................................................................... 26	

4.2.1 Fallet............................................................................................................................... 26	

4.2.2 Dokumentstudie .............................................................................................................. 26	

4.3 Metodreflektion .................................................................................................................... 28	

4.3.1 Reliabilitet och validitet .................................................................................................. 28	

5.  Analys............................................................................................................................. 30	



5.1  Social hållbarhet och jämställdhet...................................................................................... 31	

5.2  Social hållbarhet och trygghet ............................................................................................ 33	

5.3  Social hållbarhet och gemenskap ........................................................................................ 35	

5.4  Social hållbarhet och lokal förankring ............................................................................... 38	

5.5  Social hållbarhet och sysselsättning .................................................................................... 41	

5.6  Social hållbarhet och gestaltning ........................................................................................ 43	

6.  Sammanfattande diskussion och slutsats ...................................................................... 45	

6.1 Vidare forskning .................................................................................................................. 49	

Referenser: ......................................................................................................................... 50	

 

 

 

 

  

 



 1 

1.  INLEDNING 
2015 ställde sig världens regeringar bakom 17 globala mål för en hållbar utveckling i det så 
kallade Agenda 2030. De flesta av målen har någon form av koppling till social hållbarhet och 
innehåller beskrivningar för hur detta ska uppnås, där exempel som att utrota fattigdom, minska 
ojämlikhet och verka för hållbara städer och samhällen är utpekade mål. Men det är inte bara 
på global nivå som frågan om social hållbarhet diskuteras. Frågan står högt på agendan även på 
nationell, regional och kommunal nivå. Såväl offentliga som privata aktörer börjar i allt större 
utsträckning diskutera begreppet som en självklar del i stadsutvecklingsprojekt där mål om att 
uppnå social hållbarhet finns formulerade i övergripande strategier och styrdokument. Den 
sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet bedöms ofta som svår att mäta med kvantitativa 
mått vilket kan ställa till problem med dess tillämpbarhet och uppföljning. En socialt hållbar 
stadsutveckling aktualiserar också frågor som rör demokrati, rättvisa och fördelning liksom 
sociala normer och hänsyn till olikheter. Dessa oklarheter kring begreppets innebörd medför 
svårigheter i att praktiskt tillämpa det. 

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. (Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar) 

Kommuner bygger i regel inte bostäder själva genom sina kommunala bostadsbolag, utan 
skapar förutsättningar för bostadsbyggande. Den största delen av bostadsproduktionen 
tillkommer genom privata investeringar (Boverket 2016) varför kommuner måste förhandla 
med marknaden för att kunna leva upp till det bostadssociala ansvar de har gentemot sina 
invånare. Genom Plan- och bygglagen (2010:900) har kommuner stor frihet att väga mellan 
olika intressen när de markanvisar, vilket ger dem möjlighet att ställa krav som byggaktörerna 
i sin tur blir tvungna att uppfylla för att få ensamrätt om att förhandla med kommunen om 
marken.  

Sedan 2015 är det krav på kommuner att ta fram riktlinjer för sina markanvisningar. Att äga 
mark är ett betydelsefullt verktyg för kommuner att kunna bedriva en aktiv markpolitik i en för 
kommunen önskvärd riktning. Sveriges samtliga 290 kommuner har olika strategier för hur de 
ska bedriva sin markpolitik. Riktlinjerna vid markanvisningar är inte bindande, utan endast 
vägledande. Av lagtexten framgår att riktlinjerna bör innehålla kommunens utgångspunkter och 
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning (Boverket 
2018a).  

De senaste åren har dock kommunens roll att genom markpolitik kunna styra över den byggda 
miljön diskuterats och kritiserats allt mer. Offentliga och privata aktörer har bedömts som 
jämlikar när det kommer till påverkan på den byggda miljön, trots kommunernas frihet att 
kunna styra detta genom planmonopolet. Det finns olika sätt genom vilka en byggaktör får rätt 
att exploatera ett område - det kan ske genom direktanvisning, det vill säga att byggaktören 
själv föreslår ett projekt för kommunen, eller genom att kommunen utlyser ett område via 
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tävling eller anbud. Boverket har kritiserat kommunerna för att inte att använda sin styrförmåga 
till att planera för alla grupper i samhället. Detta utifrån olika behov, önskemål och 
betalningsförmåga, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men räcker det att ta hänsyn till 
dessa kriterier för att betraktas som socialt hållbart?  

För några år sedan fanns en tro att marknaden inte ville bygga på platser i stadens perifera lägen 
medan det idag är hög efterfrågan på i princip all mark i storstadsregionerna. Kommuner i dessa 
regioner kan därför ställa krav på exploatören vilket borde skapa goda förutsättningar att 
uppföra ett bostadsbestånd som inkluderar samhällsgrupper med olika socioekonomiska 
förutsättningar. Boverkets rapport Markpriser, markbrist och byggande (Boverket 2015) 
bekräftar detta påstående där de visar att det idag är lönsamt att bygga överallt i hela Stockholm, 
vilket inte var fallet 2009. Detta nya läge borde ge kommuner ett bra förhandlingsläge med 
möjligheter att ställa krav på byggaktörer att verka för social hållbarhet. Så vilka krav på social 
hållbarhet ställer kommuner när de markanvisar?   

1.1   Problemformulering 

Hållbarhet bör betraktas som en långsiktig process, snarare än ett statiskt slutmål. Hur begreppet 
definieras förändras över tid, vilket påverkar vad som står på agendan och således vilka 
samhällsproblem som behöver lösas (Olsson 2012, Dempsey et al. 2009). Social hållbarhet är 
ett tämligen aktuellt ämne och diskuteras mer nu än någonsin. Den politiska målsättningen är 
att bygga socialt hållbart, samtidigt som det finns ett överskott av bostäder som resurssvaga 
grupper inte kan efterfråga i en tid av bostadsbrist. Bostadsbyggandet sker genom samverkan 
mellan offentliga och privata aktörer där det oftast är de privata aktörerna som bygger 
bostäderna medan kommunerna har den formella makten över marktillgången (Boverket 2016). 
Begreppet saknar entydig definition och dess kvalitativa karaktär gör att det upplevs som 
luddigt vilket öppnar upp för olika tolkningar av det, vilket i sin tur påverkar hur det tillämpas 
(Cars 2011, Syssner 2011). 

1.1.1   Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att analysera diskursen om social hållbarhet såsom den 
kommer till uttryck i praktiken, samt att få ökad förståelse för hur begreppet social hållbarhet 
tolkas av de aktörer som formulerar det. Mer specifikt: 

• Hur hanterar kommunen genom sitt planmonopol frågan om social hållbarhet? 
• Vad tillskriver olika aktörer begreppet social hållbarhet? 

Resultaten ämnas bidra till en ökad medvetenhet kring hur social hållbarhet i 
stadsutvecklingsprojekt kommer till uttryck i praktiken. Att belysa vilka värden som ryms inom 
begreppet i relation till tidigare forskning bidrar till en medvetenhet och förståelse för 
begreppets innebörd, samt visar på vilka krav kring social hållbarhet som kommun och marknad 
är villiga att enas om.  
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1.2   Introduktion Fokus Skärholmen 

Fokus Skärholmen har […] ett särskilt uppdrag att utgöra profilprojekt för socialt 
hållbar stadsutveckling. Uppdraget innebär att särskilt synliggöra det lokala 
perspektivet och implementera de aspekter av stadsbyggande som är betydelsefullt 
för en socialt hållbar stad. (Stockholms stad 2017a:3) 

Stockholms stad brukar utse ett eller några projekt som får gå i bräschen för ett visst område, 
ett så kallat pilotprojekt, där lyckade exempel från projekten tas med in i framtida 
stadsutvecklingsprojekt. För miljö- och energifrågor var Hammarby Sjöstad ett pilotprojekt, 
sedan tog Norra Djurgårdsstaden över med hållbarhetsfrågorna. När det gäller social hållbarhet 
som kommit upp på agendan på senare år är det Fokus Skärholmen som utsetts till pilotprojekt1. 
Satsningen på Skärholmen innebär att stadens förvaltningar och bolag har en gemensam 
ambition om att få igång bostadsbyggande och stadsutveckling i Skärholmen, närmare bestämt 
i Vårberg, Skärholmen, Bredäng och Sätra (Stockholms stad 2017b: 3). Det övergripande målet 
för Fokus Skärholmen är att bidra till Vision 2040 - Ett Stockholm för alla, där staden är 
sammanhållen och tillgänglig utan fysiska och sociala barriärer (Stockholms stad 2017a:3). 
Fokus Skärholmen ska synliggöra det lokala perspektivet och implementera de aspekter av 
stadsbyggande som är betydelsefulla för en socialt hållbar stad. Utvecklingen i området ska 
motverka bostadsbristen och den geografiska segregationen som finns i kommunen, samt 
medverka till en utveckling mot ett mer enat Stockholm (ibid.:6).  

Stadsbyggnadsstrategierna som formulerats för att uppnå de mål kommunen satt upp för 
utvecklingen av Skärholmen baseras på stadens styrdokument samt riktlinjer för planering. De 
ska möjliggöra för fler bostäder, utveckla områdets stadskvaliteter och stärka den sociala 
hållbarheten i stadsrummet (Stockholms stad 2017b, Stockholms stad 2017a:3).  

Staden har formulerat tre mål för det framtida Skärholmen där stadsdelen ska vara: 

1. Sammanhållen och varierad  
2. Levande och innehållsrik  
3. Delaktig och lärande (Stockholms stad 2017b:5) 

De fyra strategierna för att åstadkomma detta är: 

1. Allsidiga boendemiljöer  
2. Ett promenadvänligt gång- och gatunät  
3. En mångfald av gemensamma rum 
4. Lokalt förankrad process. (ibid.:8-17) 

1.3   Markanvisningar   

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggaktör som ger 
byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunägt markområde för bebyggande 

                                                
1 Mailkorrespondens med tjänsteman på Exploateringskontoret, Stockholms stad 2018-04-18 
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(Boverket 2018b). Sedan 2015 är det lag på att alla kommuner ska ta fram riktlinjer för sina 
markanvisningar där dessa ska innehålla utgångspunkter, mål och genomförande för 
markanvisningen samt principer för prissättning av mark (Zetterlund 2017:12). Dessa är endast 
riktlinjer och därför inte juridiskt bindande vilket medfört att många kommuners policys ser 
likadana ut på pappret men skiljer sig mycket åt i praktiken (ibid.). 

1.3.1  Stockholms stads strategi 

Stockholms stad arbetar vanligtvis utifrån vad de benämner “Stockholmsmodellen”. Det kan 
liknas vid en reaktiv planering där byggaktörer själva är aktiva och tar egna initiativ till 
markanvisningar och sker oftast genom direktanvisning (Stockholms stad 2015: 4). Modellen 
med direktanvisning (Stockholmsmodellen) utvecklades under 1990-talets lågkonjunktur i 
syfte att stimulera byggherrar (Zetterlund 2017:12). Ofta säljs marken av i ett tidigt skede i 
processen, innan detaljplan är framtagen för området som ska exploateras, vilket innebär ökad 
ekonomisk risk för byggaktören. Vanligtvis är det högst pris som avgör vilken aktör som 
tilldelas marken (ibid.). 

Stockholm har fyra former för att fördela mark vilka utgörs av följande: 

1. Direktanvisning – när en byggherre föreslår ett projekt. Bedöms på förvaltningsnivå och 
sammanvägs med stadens strävan efter variation och mångfald i utbudet. Motiven kan 
gälla utformning, t.ex. gestaltning, innovation, parkering, buller osv., men även 
boendeform (hyres- eller bostadsrätt). 

2. Direktanvisning efter jämförelseförfarande – kan användas när flera byggherrar ansökt 
om markanvisning på i princip samma plats. Det är inte att jämföra med tävling, utan 
byggherren väljer själv ambitionsnivå på sin presentation och allting sker på egen 
ekonomisk risk. Bidragen bedöms sedan på förvaltningsnivå och sammanvägs med 
boendeform, samt stadens önskemål om variation och mångfald samt hur väl 
byggherren uppfyller kraven som staden ställer. Motiven till bedömning är ungefär 
desamma som till direktanvisning. Metoden kan också användas när staden själv 
identifierat en plats för bebyggelse men där ett anbudsförfarande anses onödigt eller 
olämpligt.  

3. Anbud på pris – används när staden har goda kunskaper om marknadsvärdet på marken. 
Inbjudningar läggs upp på stadens webbplats och innehåller dokument och de krav som 
gäller för respektive anbud. Normalt sett vinner högsta anbud, förutsatt att de ställda 
kraven är uppfyllda. 

4. Tävling – används när staden önskar uppfylla särskilda idéer om utformning eller 
användning. Tävlingen läggs upp på stadens webbplats med dokument och krav som 
gäller för respektive tävling. Förslagen utvärderas av en jury med en sammansättning 
som anges under tävlingens förutsättningar. Vid tävling sker prissättning genom fast 
pris till bedömt marknadsvärde alternativt tomträttsupplåtelse. (Stockholms stad 
2015:5-6) 
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Boverket skriver i sin rapport Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt (2010) att 
det kan vara svårt för kommuner att förverkliga ambitioner om socialt hållbart byggande 
eftersom de inte har några formella möjligheter att bestämma upplåtelseform eller styra över de 
slutgiltiga boendekostnaderna. Däremot framhåller de kommunalt markägande som det 
kraftfullaste verktyget för att kunna forma en medveten samhällsutveckling, men som också 
varierar beroende på hur eftertraktad marken är. Boverket poängterar också att det måste finnas 
en politisk ambition att genomdriva kommunens vilja (ibid.:13). Emma Holmqvist, doktorand 
vid institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) i Uppsala, visar i en artikel från 
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm (2017) att Stockholms kommun borde ha goda 
förutsättningar att genomföra stadens stadsbyggnadsvision. Detta eftersom staden är attraktiv 
för boende, kapital och investeringar (Holmqvist 2017:26). Genom kommuners starka 
planmonopol borde Stockholm ha särskilt goda förutsättningar att uppnå sina mål, särskilt 
eftersom de äger 70 % av sin mark. Däremot finns ett beroendeförhållande mellan kommunen 
och exploatören eftersom kommuner sällan producerar bostäder själva och därmed är beroende 
av marknaden för detta (ibid.:27). Holmqvist listar tre punkter som kommuner som äger en stor 
andel mark kan använda för att påverka den sociala hållbarheten där dessa utgörs av: 

1. Vilka som bygger. Kommuner har möjlighet att välja, och därmed välja bort, vissa 
aktörer för att hitta den aktör som är villig att bygga enligt stadens visioner 

2. För vem eller vilka en kommun bygger 
3. Vad som byggs 

Stockholm som är en kommun i tillväxt skulle kunna premiera mindre byggherrar genom att 
sälja redan planlagd mark eftersom det innebär en mindre ekonomisk risk för byggherren 
(Zetterlund 2017:16). Risken med att arbeta på det sättet i en mindre kommun innebär förstås 
en ekonomisk risk, men i Stockholm är marken så pass attraktiv att det vore ett rimligt 
alternativ. Tonell (i Zetterlund 2017:17) menar att markanvisning via pris driver på 
utvecklingen för kommuner att kunna tjäna mer pengar där markpriset blir en viktig aspekt i 
resultatet för vem det byggs, vilket innebär ett planeringsteoretiskt ställningstagande för en 
planering som begränsar marknadens roll (Zetterlund 2017:17). Det blir således ett ideologiskt 
ställningstagande som visar ett planeringsideal där kommunens makt bör styra över 
marknadens. 

1.4   Disposition 

Dispositionen för uppsatsen är upplagd enligt följande: i det inledande kapitlet presenteras 
forskningsproblemet och syftet med uppsatsen. Här ges också en introduktion till det fall som 
ligger till grund för studiens analys – ett pilotprojekt för social hållbarhet i Stockholms stad. I 
kapitel 2 redovisas det diskursiva fältet vilket beskriver en akademisk diskurs med koppling till 
social hållbarhet, där olika forskares tankefigurer om begreppet presenteras. Därefter följer två 
kapitel (kapitel 3 och 4) som redogör för valda teoretiska utgångspunkter, forskningsstrategi, 
metod och en närmare presentation av det empiriska materialet. Kapitel 5 innehåller resultatet 
av studien, samt en analys av dessa. Avslutningsvis diskuteras studien i sin helhet, där även 
studiens slutsatser presenteras. 
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2.  DISKURSIVA FÄLTET 
Social hållbarhet är ett begrepp som förekommer inom en rad olika vetenskapsområden. I det 
här kapitlet är fokus inriktad på forskning inom samhällsplanering i relation till social 
hållbarhet. Utifrån studiens diskursteoretiska perspektiv ses den tidigare forskning som gjorts 
på området som en egen akademisk diskurs. Denna diskurs sätter gränser för hur man kan tänka 
och agera utifrån begreppet social hållbarhet och förutsätts därmed leverera tankefigurer kring 
hur begreppet tolkas av olika aktörer, vilka sedan antas återspeglas i det empiriska materialet. 
Den vetenskapliga diskursen framkommer genom speciella diskursiva regler och antas bidra 
med perspektiv som sedan går att jämföra mot det empiriska materialet och således konkreta 
samhällsförhållanden. I kapitlet redogörs för forskning som har anknytning till uppsatsens 
problemområde på olika sätt och därmed är relevant för studiens syfte. Inledningsvis diskuteras 
begreppet hållbarhet på en övergripande nivå för att sedan redogöra för hur den vetenskapliga 
litteraturen behandlar social hållbarhet och hur detta kan förstås med koppling till 
samhällsplanering. 

2.1   Social hållbarhet - Ett svårdefinierat begrepp 

1987 publicerade FN-kommissionen för miljö- och utveckling, ofta kallad 
Brundtlandkommissionen, sin rapport Vår gemensamma framtid (eng. Our common future) 
(Boverket 2017). Det var där begreppet ”hållbar utveckling” fick sin internationella spridning, 
och är ofta med hänvisning till den som begreppet definieras. I rapporten sägs hållbar utveckling 
vara "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 2015 antog FN:s generalförsamling 
Agenda2030, där världens regeringar skrivit under 17 nya mål för en hållbar utveckling. Genom 
169 delmål presenteras fler konkreta åtgärder för hur världen ska bli mer miljömässig, 
ekonomiskt och socialt hållbar (Regeringskansliet 2015). Ett eftersträvansvärt mål på flera 
samhällsnivåer är alltså att samhällsutvecklingen ska ske på ett hållbart sätt, där sociala frågor 
får allt större utrymme. I hållbarhetsbegreppet som presenterades av Brundtlandkommissionen 
är tre dimensioner utpekade vilka förutsätter varandra för att kunna betraktas vara en hållbar 
utveckling. Trots det har fokus på de olika dimensionerna varit olika framträdande i olika tider. 
Det begrepp som diskuterats allra minst, och därför kan sägas vara ”sist ut” är den sociala 
dimensionen av begreppet (Partridge 2005:1,5, Dempsey et al. 2009:297) 
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Bild 1: Hållbarhetens tre pelare 

 
En förklaring till varför den sociala dimensionen hittills fått minst utrymme i 
hållbarhetsdiskursen kan ha att göra med dess kvalitativa karaktär vilken gör den svår att mäta. 
I stadsbyggnad är både den ekologiska och ekonomiska dimensionen någorlunda lätta att mäta 
och har därmed en självklar status (Cars 2011:16). Kostnader kan uppskattas till hygglig 
precision, medan ekologiska värden kan mätas genom t.ex. miljökonsekvensanalyser. Den 
sociala dimensionen däremot uttrycks ofta i generella termer med målbilder och visioner om 
livskvalitet och attraktivitet (Cars 2011:16, Davidsson 2010:878). Dessa individuella 
preferenser om vad som utgör livskvalitet eller attraktivitet antas kunna variera högst avsevärt, 
varför det är viktigt att se vems eller vilkas värderingar av begreppen som får genomslag. 

Göran Cars (2011:12-13) beskriver hållbarhetsbegreppet som ett modeord som slentrianmässigt 
kopplas ihop med planer, policys och produktbeskrivningar som en slags egen kvalitetsstämpel. 
Cars menar att detta missbrukande av ordet bidrar till en tom retorik, snarare än en praktisk 
vägledning. Ofta används begreppet i politiska sammanhang utan någon koppling till empiriska 
belägg eller med någon teoretisk grund (Davidsson 2010). Sedan millenniumskiftet har 
begreppet dock kommit att diskuteras allt mer som ett självständigt begrepp (ibid.878). I 
kombination med dess avsaknad av definition, samt dess tendens att vara starkt normativt 
laddat, blir begreppet allt som oftast intetsägande. Cars (2011:16) menar att hållbarhet är en 
fråga om makt där den aktör som har problemformuleringsmandat bestämmer innebörden av 
begreppet. Kulturgeograferna Josefina Syssner (2011:19) och Moa Tunström (2014:32) 
däremot menar att det kan vara både bra och dåligt att ett begrepp är brett och oprecist. Bra i 
den meningen att det blir lätt att få gehör för ett ord som är positivt laddat, medan dess 
otydlighet riskerar att göra det svårt att konkret använda i politiskt beslutsfattande (Syssner 
2011:19). En annan viktig funktion med begrepp som många aktörer är villiga att enas om är 
just vikten av att kunna samla aktörer varför begreppen ändå kan vara användbara (Tunström 
2014:33).  
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Det är viktigt att kunna argumentera för åtgärder och policys på bred front (ibid.:34). Syssner 
(2011:18) framhåller att konsensus kring ett ord kan skapa visionsdokument av hög klass, men 
att det knappast leder till någon förändring. Risken är att det skapas politisk konsensus kring 
begreppet, men inte kring dess innehåll vilket således får konsekvenser för dess 
implementering. 

Tunström (2014:32) betonar vikten av att problematisera vedertagna begrepp i samhälls-
planeringssammanhang, sådana som tas för givet men där dess innehåll är luddigt, vilket social 
hållbarhet kan betraktas som. Ett kritiskt förhållningssätt blir nödvändigt när ord som “gott liv” 
formuleras i policys. När innehållet i ett visst begrepp blir svårtolkat väcker det viktiga frågor 
om maktfördelning och särskilda agendor, intressen och inflytande (ibid.:32). Med 
svårdefinierade begrepp, livability tas upp som exempel, menar Tunström att utfallet av ett 
projekt kan bli fungerande likväl som icke-fungerande - lika gärna som det blir en urban miljö 
där alla är inkluderade kan det bli en exkluderande miljö (ibid.). Vidare menar Tunström att det 
kan bli ett exklusivt konsumtionsrum eller det motsatta, en rättvis stad. Social hållbarhet blir på 
samma sätt ett begrepp där dess utfall kan utvärderas utifrån hur lyckat respektive misslyckat 
det blev beroende av aktör som definierat begreppet, och därmed hur aktören laddat begreppet 
med normer och värderingar. 

Sören Olsson (2012:1) menar att hållbarhetsbegreppet bör ses som ett orienterande begrepp 
som anger riktning där det finns en idévärld knuten till denna. Innehållet i begreppet styrs av 
dess normer om vad som är önskvärt vilket också förändras över tid i och med att samhället 
förändras. Han visar att det finns ett starkt samband mellan välfärd och samhällsoro där en god 
välfärd med en rättvis fördelning har en stark koppling till social hållbarhet (ibid.:3-4). Att alla 
människor ska kunna leva ett gott liv utan oro för att förlora jobb eller bostad är en del av en 
välfärdspolitik. Om dessa värden hotas uppstår en samhällelig oro med konflikter, upplopp och 
bråk vilket står i direkt motsättning till välfärd och social hållbarhet (ibid.:3). Weingaertner & 
Moberg (2011) betonar att kontextspecifik information är nödvändig för att kunna 
implementera social hållbarhet i praktiken. Med det sagt blir det aktörerna som ska genomföra 
implementeringen som får tolka den. I likhet med Olssons syn är detta ett slags “social 
hållbarhet nedifrån”. Även Dempsey et al. (2009) menar att begreppet inte är konstant utan bör 
förstås som ett dynamiskt koncept som är föränderligt över tid på en plats. 

2.1.1   Hur mäts social hållbarhet? 

Att mäta social hållbarhet är ingen enkel uppgift och litteraturen har gjort åtskilliga försök att 
definiera och hitta sätt att göra det mätbart. Det synsättet utgår medvetet eller omedvetet från 
att planering är en rationell verksamhet. Den rationella planeringsmodellen innebär att man 
helst ska följa en i förväg uppgjord mall för hur planeringen ska gå till, där uppfattningen är att 
det går att göra en objektiv analys (Nyström & Tonell 2003:90, 92). Gustavsson & Elander 
(2013:10) kallar det en avsaknad av “socialdioxid”, motsvarighet till koldioxid, som går att 
använda för att förstå begreppet i en enda dimension eller mäta det kvantitativt. De framhäver 
dock att det finns en uppsjö av översiktsartiklar vilka försöker ringa in begreppet med olika 
teman, begrepp, åtgärder och indikationer vilka implicit sägs vara uttryck för social hållbarhet 
(ibid.:10). Detta ideal utgår från en positivistisk syn där det finns en uppfattning om att det går 
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att komma fram till en absolut, eller säker, kunskap. Det positivistiska synsättet försöker i så 
stor utsträckning som möjligt kvantifiera fakta för att kunna dra generella slutsatser (Thurén 
2007:17). Gustavsson & Elander (2013:12) menar att begreppet social hållbarhet måste brytas 
ner i en mängd underbegrepp och indikatorer för att bli praktiskt hanterbart. Några begrepp som 
vanligtvis återfinns i översiktlig litteratur samt i politiska styrdokument som indikatorer på 
social hållbarhet är: social inkludering, social integration, platsidentitet, deltagande och 
delaktighet (Gustavsson & Elander 2013:13, 60). De menar att det är begrepp som flyter runt 
utan att ha någon tydlig empirisk referens eller anger en mindre godtycklig referens (ibid.:60). 
De tar begreppet mötesplats som exempel på ett ord som ofta förekommer när det talas om 
social hållbarhet. De problematiserar bilden av mötesplatser som fysiska rum som således är 
lätta att identifiera, men där dess sociala innehåll är desto svårare att mäta. Om mötesplatsen 
uppfyller det mål det var avsett för går det att bedöma dess lyckade inslag, och kan då endast 
mätas utifrån den aktör som definierat begreppet (ibid.:61). 

Även Murphy (2012) presenterar fyra begrepp som definierar social hållbarhet, där dessa utgörs 
av 1) equity 2) awarness for sustainability 3) participation och 4) social cohesion. Dessa 
benämningar framkom efter omfattande studier av åtskilliga internationella policydokument. 
Syssner (2011:21) sammanfattar social hållbarhet genom några etiska principer där dessa utgörs 
av generationsrättvisa (välstånd ska inte skapas på bekostnad av framtida generationer), social 
rättvisa och medborgerligt deltagande. Syssner (ibid.:20) definierar den socialt hållbara staden 
som en stad som är hållbar idag och imorgon. Den vilar också på en princip om social rättvisa 
där tanken är att samhällets resurser ska fördelas på ett likvärdigt sätt, och att alla människor 
ska möta ungefär lika villkor. I lokalsamhället har detta kommit att handla om att motverka 
exkludering, motverka rasism, utslagning och urban fattigdom. För att vara socialt hållbart 
behövs även en stark gemenskap och ett tydligt medborgerligt deltagande. Social hållbarhet blir 
därmed en fråga om vad som betraktas som hållbart, men även hur arbetet bedrivs, och blir 
således en fråga om för vilka hållbarhetssträvandena organiseras och för vilka de är tillgängliga 
(ibid.:20). 

En viktig distinktion är den mellan fokus på social hållbarhet som process och/eller social 
hållbarhet som resultat (Lind & Mjörnell 2015:207). Med process menas delaktighet i 
stadsutveckling och rör exempelvis medborgardialoger. Det kan handla om att de boende ska 
involveras i utvecklingen, alltifrån utformningen av en plats men även om själva genomförandet 
(ibid.). Resultatet däremot handlar om utfallet av ett projekt. Lind och Mjörnell (2015:207) tar 
exemplet med fortsatt låga hyror vid en renovering som exempel på ett resultat. Dock är det 
något som är svårt att mäta på lång sikt och det finns inga garantier för att det förblir så även 
om resultatet är uppnått på kort sikt. 
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2.2 Fysisk utformning för social hållbarhet 

2.2.1 Stadsmässighet 

Journalisten och stadsbyggnadskritikern Jane Jacobs stadsideal fungerar än idag som förebild 
för många planerare, trots att hennes klassiska bok The Death and Life of Great American Cities 
publicerades för över 50 år sedan. När boken kom ut fick den stort genomslag. I inledningen 
till boken går det att läsa att det är en attack mot den då rådande planeringen där hård kritik 
riktas mot de rivningar som skedde i innerstäder till förmån för bilen (Jacobs 2004). Jacobs 
menade att där modernismens planering gjorde intåg dog stadslivet ut där en stark kritik mot 
modernistisk planeringen låg i att den inte tog hänsyn till hur det verkliga sociala livet gick till. 
När boken kom ut var det banbrytande, och idag har den fått en närmast hegemonisk position 
varför kritik eller problematiseringar kring idealet sällan uttrycks. Jon Loit (2014:106) uttrycker 
det som att Jacobs synsätt kommit att handla om ”sunt förnuft”.  

En forskare som influerats av Jacobs kritik mot modernismen är den danska arkitekten Jan Gehl, 
som ägnat en stor del av sin forskning åt det offentliga rummet. Gehl menar att dagens planering 
fortfarande är influerad av modernismen och således bilen, och menar att man istället bör 
planera städer med människan som utgångspunkt. Gehl (2010) menar att staden får liv när 
människor vistas och möts i utomhusmiljöer. För att dessa möten ska uppstå krävs att det är en 
sådan miljö att människor vill uppehålla sig där. Utformningen av rummet blir därför central 
för den sociala interaktionen. Även trygghet anser Gehl, likt Jacobs, är en viktig komponent för 
att människor ska vilja vistas i det offentliga rummet. Tryggheten hänger ihop med stadens 
aktivitetsnivå där en stad med blandade funktioner och olika målpunkter ”ökar närvaron av 
ögon”, och skapar således trygghet när fler människor har uppsikt över en plats (Gehl 2010, 
Jacobs 2004). Att stärka stadsrummen som sociala mötesplatser bidrar, enligt Gehl, till en ökad 
social hållbarhet och ett öppet och demokratiskt samhälle.  

Tunström har i sin avhandling På spaning efter den goda staden (2009) kritiskt granskat den 
svenska stadsbyggnadsdiskursen under 1990- och 00-talet för att se vad som betraktas som “den 
goda staden”. Normerna om den goda staden handlar i stor utsträckning om dess fysiska form 
där den integrerade och blandade staden är det rådande idealet (ibid.157-158). Som underlag 
för sitt resultat har Tunström studerat åtskilliga dokument från olika aktörer under en 20-
årsperiod, bland annat publikationer från Boverket och tidskriften Plan (ibid.:37-40). 
Dokumenten är alltså formulerade av olika aktörer med inflytande i diskursen och som därmed 
har mandat att “uttrycka stadsideal” (ibid.:40). Den goda staden kännetecknas av den 
traditionella kvartersstaden som ofta återfinns i innerstäder och är tät, funktionsblandad, har 
gator, torg, stråk, caféer med mera - helt enkelt värden som kännetecknas som “stadsmässiga”. 
Detta ideal sägs bidra till en hållbar utveckling eftersom det skapas en närhet till allt. En tät stad 
sägs även bidra till ökad jämställdhet när tryggheten ökar vilket främjar den sociala hållbarheten 
(Tunström 2009:86). Tunström visar även på hur konstruktionen av dagens planering sägs vila 
på en lyssnande och känslostyrd praktik där samverkan, dialog och helhetssyn ges mening och 
används (ibid.:156-157). Dessa görs i relation till den misslyckade modernistiska planeringen 
som ges skulden för dagens stadsproblem då den anses vara expertstyrd och icke-lyssnande, 
samt normerande och rationell (ibid.). Tunström ställer sig dock kritisk till detta och menar 
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istället att det är dagens stadsideal som är starkt normerande, där detta är en utblick från 
innerstaden där dess negativa värden så som stadens trängsel, buller och den sociala 
exkluderingen sällan tas upp (ibid.:159). Detta väcker frågor om vilka hegemoniska 
föreställningar som är förhärskande och därmed inte problematiseras på ett sådant sätt att 
alternativ kan framträda. 

Madanipour (2005:7) diskuterar det ökade intresset för offentliga platser i stadsomvandlingar 
och menar att de har blivit huvudfokus i dagens planering. Ofta görs en distinktion mellan 
objekt och människor där arkitekter i högre utsträckning fokuserar på det förstnämnda och 
urbansociologer på det sistnämnda. Madanipour menar att det inte går att särskilja dem då de 
är integrerade med varandra (ibid.:7-8). Vidare menar Madanipour att urbana platser inte bör 
analyseras i termer av dikotomier, utan att det behövs en multidimensionell dynamisk 
utgångspunkt för att förstå en plats (Madanipour 2005:15). Sociologen Herbert J. Gans skriver 
om det “rumsligt avgränsade grannskapet” som under det senaste århundrandet fått planerare 
att planera stadsdelar med tydligt definierade gränser vilket ska tillföra en “känsla av 
gemenskap” och sägs uppmuntra till det sociala livet bland invånarna (Gans 2002:334). Gans 
ställer sig kritisk till den rumsliga determinismen där uppfattningen är att fysiska strukturer kan 
förändra och påverka det sociala livet i en stadsdel. Gans menar istället att det är grupper och 
individer som formar samhället beroende på hur de använder rummet, där kritik riktas mot 
rumslig planering för att t.ex. eliminera gatukriminalitet eller bjuda in till offentligt liv 
(ibid.:334). Vidare kritiserar Gans planeringen för att ofta handla om att manipulera människors 
rörelsemönster, och menar att de inte förändrar de sociala relationerna (ibid.:329-330). Det är 
alltså människors användning av en plats som formar de sociala relationerna, inte de fysiska 
strukturerna (ibid.). 

Sociologen Sharon Zukin (1995:139, 142-143) menar att platsers utseende blivit allt viktigare 
då estetiken hänger nära samman med identiteten, och att ge innerstadens rum en egen identitet 
och symboliskt värde ökar dess attraktionskraft vilket är en bra grund i konkurrensen mot andra 
städer. Loit (2014:157) menar att Stockholms planering till stor del handlar om att vara en 
konkurrenskraftig stad på en global arena. Att planera innerstäder efter ett sådant ideal är ett 
utmärkande drag i nyliberal planering. Zukin (2011:22) menar att den sociala grupp som lockas 
av en livsstil med ekologisk mat och kaffe latte är preferenser som en medelklass besitter. Zukin 
menar att nya verksamheter gradvis förändrar en plats till den mån att de befintliga invånarna 
inte längre känner sig hemma på platsen då den anpassats för en ny kulturell gemenskap. Anna 
Minton (2009) undersöker nya bostadskomplex i en brittisk kontext och menar att i stort sett 
alla nybyggen är gated communities som utestänger vissa befolkningsgrupper. I Sverige är 
dessa tendenser inte lika tydliga även om vi har stora segregationsproblem där 
inkomstskillnaderna stadigt ökar (Olsson 2012:6).  

Mångfald är ett annat ofta förekommande begrepp i dagens planeringsdiskurs och lyfts fram 
som ett eftersträvansvärt mål (Loit 2014:105). Det är sällan preciserat vad som menas med 
begreppet, men i de fall där det är det är de ofta ihopkopplat med fysisk mångfald, så som 
varierad bebyggelseutformning, markanvändning samt blandade upplåtelseformer (Tunström 
2009:102-105). Med hjälp av stadsmässighetsidealet sägs dagens planering bidra till att 
motverka segregation, bidra till möten i det offentliga och en upplevd känsla av trygghet. Dessa 
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ideal skapar därmed förutsättningar för en socialt hållbar stad (Loit 2014:242). Vidare lyfter 
Loit att planeringen bidrar till vem som hör hemma på en plats, vilket i dagens nyliberala 
planering är planering för en medel- och övre medelklass (ibid.). Likt Tunström problematiserar 
Loit bilden av stadsmässighetsidealet som universallösningen på stadsbyggande (Loit 2014, 
Tunström 2009). 

2.2.2 Offentligt liv och trygghet 

Lina Berglund-Snodgrass (2016) studerar i sin avhandling vilka antaganden om offentligt liv 
som görs i en svensk planeringsdiskurs för trygghet och säkerhet. Berglund-Snodgrass 
analyserar hur dessa begrepp förstås inom planeringen, och finner att den svenska planeringen 
för trygghet konstituerar frågan om “säkerhet” som ett hegemoniskt kriterium för att delta i det 
offentliga livet, vilket begränsar alternativa artikulationer om vad trygghet är. 

Carina Listerborn (2002:252) som studerat trygghetsdiskursen i Sverige menar att det finns en 
paradox i diskursen kring kvinnors rädsla, där arbetet för att skapa en tryggare stad för kvinnor 
kan vara både frigörande och inskränkande. Samtidigt som ett trygghetsarbete för kvinnor kan 
öka rörligheten för dem, kan den lika gärna leda till ökad stigmatisering av kvinnor som offer 
(ibid.). Listerborn menar att det finns en ensidig diskurs kring kvinnors rädsla för våldtäkt där 
det sällan talas om det verkliga problemet - våldtäktsmannen, och hur denna socialt skapade 
manlighet leder till övergrepp (ibid.). Listerborn menar att synen på kvinnor som svaga 
förstärks när de presenteras som enskild intressegrupp i trygghetsdiskursen (ibid.:253). Vidare 
lyfts problematiken med att män ofta utgör normen i hur stadsbyggnad utformas. Män är 
synonymt med människa, medan kvinnors könstillhörighet diskuteras i allt större utsträckning 
och blir därmed det avvikande (ibid.:254). 

Forskarna i CRUSH (The Critical Urban Sustainability Hub) ställer sig kritiska till 
trygghetsplaneringen eftersom de menar att planering för trygghet snarare bidrar till att invånare 
känner sig uteslutna och exkluderade ur det omgivande samhället. Detta när hyror höjs till följd 
av kostnader för säkerhetsdörrar och där förnyelseprocessers trygghetsvisioner snarare bidrar 
till oro för invånarna eftersom de inte vet om de kommer att ha möjlighet att bo kvar efter 
insatserna (CRUSH 2016:82-83). Urbanförnyelse genom maskerade åtgärder kring trygghet 
tros, enligt forskarna, leda till ökad stigmatisering, segregering och otrygghet i våra städer 
(ibid.:85). Med det sagt är en planering för trygghet, precis som planering för social hållbarhet, 
ett begrepp med en idévärld knuten till sig och beroende av det syfte aktören som använder 
begreppet vill uppnå med planeringen. 

2.2.3 Blandat bostadsbestånd och segregation 

Stockholm har sedan 1970-talet blivit allt mer segregerat. I början av 1970-talet var Stockholm 
en relativt integrerad stad där hög- och låginkomsttagare bodde sida vid sida, med undantag för 
innerstaden som var ett låginkomstområde (Lilja 2011:22). Under 1990-talet fördjupades 
segregationen då många av innerstadens hyresrätter omvandlades till bostadsrätter vilket 
resulterade i en gentrifiering av innerstaden (ibid.:18). Segregationen i Stockholmsregionen 
beror till viss del på det bostadsöverskott miljonprogramsbebyggelsen förde med sig där en stor 
andel nyanlända tilldelades bostäder i dessa områden eftersom det var i de kommunala 
bostadsbolagen som det fanns lediga lägenheter (ibid.:23). Till skillnad från nästan alla andra 
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städer i världen satte Stockholms stad själva igång en gentrifieringsprocess under 1970-talet 
där de ville råda bot på den förslumning som höll på att ta fart i innerstaden (ibid.:16).  

Nästan samtliga av Sveriges större kommuner har uttalade visioner om ett blandat 
bostadsbestånd (Bergsten och Holmqvist 2007). Lilja (2002) menar att sammanhållning och 
integration inom ett bostadsområde samtidigt kan vara uttryck för segregation och exkludering 
i staden som helhet. Syssner (2011:22) drar det ännu längre och menar att vi missar det globala 
perspektivet när vi talar om social hållbarhet i förhållande till den enskilda stadens mående. I 
ett globalt perspektiv skulle social hållbarhet i staden bli än mer angeläget. Med ett globalt tänk 
blir solidariteten viktigare. Fokus på att endast tala om den egna stadens invånare kommer då 
att handla om ett större perspektiv, där exempelvis mottagande av flyktingar blir lättare att 
motivera (Syssner 2011:23). Syssner menar alltså att man behöver lyfta blicken från ett lokalt 
till ett globalt perspektiv. Lilja framhåller att den byggda fysiska miljön har en tydlig koppling 
till segregation där stockholmarnas värderingar om en urban livsstil syns. De resursstarka 
grupper som haft möjlighet att välja bostad har valt innerstaden eller närförorter med samma 
bebyggelsestruktur, så som Aspudden och Midsommarkransen (Lilja 2011:23). Att de 
resursstarkas värderingar påverkar dagens stadsbyggnad syns tydligt när nya områden till stor 
del försöker efterlikna de attribut som finns i innerstaden, så som kvartersstruktur, täthet osv. 

Antagandet om att segregation kan minska genom att blanda ut bostadsbestånd i ensidiga 
bostadsområden finns bland en rad forskare. Blandat boende ses som ett övergripande mål i 
dagens planering där socialt blandade boendemiljöer säger sig ha positiv inverkan på 
människors utveckling. Flera forskare är dock kritiska till blandning som fenomen för att lösa 
segregation. Det saknas empiriska belägg för att ett blandat bostadsbestånd skulle leda till 
minskad segregation och ses som en förenklad bild av problemet. Att planera för blandade 
upplåtelseformer är ingen garanti för att invånare interagerar med varandra (Lind & Mjörnell 
2015). Andersson (et al. 2009) menar att argument om social blandningspolitik ofta går hand i 
hand med satsningar på enskilda områden, så kallade områdesbaserade urbanprogram. De 
menar att man bortser från det verkligt strukturella problemet med geografiskt koncentrerad 
fattigdom som en följd av ökad social polarisering, utan hänvisar ofta felaktigt till dessa platser 
som felbyggda (ibid.:40). De menar att genom att proklamera dessa stadsdelar som utsatta 
proklameras dem som annorlunda vilket i sin tur bidrar till en stigmatisering (ibid.). 

Holmqvist (2009) menar att idén om det blandade boendet grundas i en föreställning om att 
människor behöver träffa andra människor som har olika bakgrunder och erfarenheter för att 
skapa acceptans för varandra. Inom både forskning, politik och kommunala 
planeringsdokument har Holmqvist identifierat olika begrepp där blandat boende ses som medel 
för att minska segregation, bidra till social inkludering samt främja integration (ibid.:82, 88). 
Holmqvist har identifierat de förväntade effekterna av blandning där det ofta framhålls att det 
skapar valfrihet när det finns ett större utbud av olika typer av bostäder, att det ges större 
möjligheter till kvarboende om familjesituationen förändras, att en blandad stadsdel ger en 
livligare stadsdel dygnet runt, samt att det skapar förståelse och respekt för olikheter (ibid.:160-
161).   
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Holmqvist är dock kritiskt till idén om ett blandat bostadsbestånd, och menar att ett blandat 
bostadsbestånd med olika upplåtelseformer inte spelar någon roll när hyresrätterna är avsedda 
för en köpstark samhällsklass och blir därför ”ett mål utan medel” (Holmqvist 2009). För att 
uppnå målet om ett blandat bostadsbestånd, som sägs föra med sig positiva effekter och således 
en social hållbarhet, krävs en heterogen befolkning i en stadsdel, vilket förutsätter bostäder i 
olika prisklasser. Loit (2014:235) visar att Stockholms stad misslyckats med detta i sin 
planering för en blandning där de tolkat kriteriet med blandade upplåtelseformer som att 
blandade upplåtelseformer ska leda till en blandad befolkning med avseende på 
inkomstblandning. Att det däremot kommer att vara dyrt att bo i dessa bostäder, oavsett 
upplåtelseform, är något som staden förbiser. Loit menar att Stockholm stad bedriver en aktiv 
markpolitik där de ställer krav på gestaltning och miljöaspekter, men inte på prisbilden 
(ibid.:235). Även Andersson och Musterd (2005:786) ställer sig kritiska till idén om ett blandat 
bostadsbestånd som blivit en trend i socialpolitiska frågor de senaste åren. De visar att 
sambandet mellan ett blandat bostadsbestånd och en social blandning i 
befolkningssammansättning är svagt. Vidare problematiserar de bilden av att segregation 
behandlas utifrån dess fysiska struktur eller blandning av upplåtelseformer eftersom det tar bort 
fokus från andra viktiga aspekter. Istället menar de att fokus istället bör riktas mot människors 
möjligheter, t.ex. genom utbildningsnivå, bristande språkkunskaper och diskriminering vilka är 
de verkliga problemen i segregationsdiskursen (Andersson & Musterd 2005:786-787). 

2.3 Social hållbarhet – för vem? 

Under modernismen fanns en stark tilltro till att teknologi och samhällsvetenskap kunde göra 
världen bättre där stadsplanering kunde fungera som verktyg för att uppnå sociala framsteg 
(Sandercock 1998:171). Planeraren sågs som en expert med objektiv kunskap om vad som 
utgjorde det bästa för allmänheten (eng. the public) (ibid.). “The public” sågs som en homogen 
grupp där olikheter så som klass, etnicitet och genus förbisågs. Det modernistiska 
planeringsidealet har fått utstå mycket kritik och ses idag som toppstyrt och anti-demokratiskt. 
Efter den modernistiska eran skedde ett planeringsparadigm och insikten att planering för 
allmänhetens intresse inte kunde göras utifrån vetenskap, utan var något politiskt. Därför 
började planerare prata med människor för att ta reda på vad de ville, där även de fattiga skulle 
involveras i planeringen (ibid.:172) 

Under 1970- och 80-talet skedde ett skifte från ett modernt till ett postmodernt samhälle där 
nya planeringsförutsättningar och ideal växte fram. Ellin (1999) beskriver det nya idealet som 
“postmodern urbanism” vilken sammanfattas av Hirt (2005:28) enligt följande 1) ett växande 
intresse för medborgardeltagande, 2) en jakt på urbanitet, urban identitet och kulturell unikhet, 
3) uppskattning av historiska miljöer och traditionella stadsformer, 4) funktionsblandning, och 
5) sökandet efter mänsklig skala och promenadvänliga, kompakta stadsformer.  

Strömgren (2007:236) ställer sig frågande till om ett paradigmskifte verkligen ägt rum. I sin 
avhandling nyanseras bilden av hur planeringstänkandet har förändrats över tid och hur 
föreställningen om hur den fysiska planeringens förmåga att styra. För att se förändringen över 
tid har Strömgren studerat akademiska verk, offentliga utredningar och riksdagstryck (ibid.:21-
22). Snarare än ett paradigmskifte, som en stor andel forskning pekar på, menar Strömgren 



 15 

istället att den svenska planpolitikens utveckling inte varit särskilt radikal utan snarare hållit 
fast vid ett och samma normativa ideal (ibid.:237-238). Stabiliteten är det mest påtagliga i det 
svenska planeringstänkandet där ett och samma perspektiv på vad planering är dominerar 
(ibid.:239).  Vidare ifrågasätter Strömgren bilden av den tydliga uppdelningen mellan 
profession och politiker som ofta framhålls i akademisk forskning, och menar istället att denna 
utvecklades under 1960-talet efter att efterkrigstiden professionella planering kritiserats. Även 
1980- och 90-talets förhandlings- och dialogplanering nyanseras där en slutsats är att planering 
alltjämt syftat till att få till stånd rationella beslutprocesser som säkrar ett offentligt 
bestämmande över markanvändningen (ibid.:239). Att medborgare och näringsliv fått större 
inflytande i politiska beslutsunderlag och rätt att överklaga är inte detsamma som att direkt 
delta i styrande beslut (ibid.:239).  

Richard Florida och den kreativa klassen har kommit att prägla stadsplaneringen där en stor del 
av dagens planering sker med hänsyn till att locka en kreativ publik med attribut så som kultur, 
kreativa platser osv. Florida menar att ett tolerant samhälle präglas av mångfald, där han tagit 
fram olika index för att kunna mäta en stads attraktivitet och innovation där han kallar dessa 
index för “gay index” och “bohemian index” (Forsberg 2011:31). Forsberg (2011:31) ställer 
sig dock kritisk till Floridas idé och framhåller att ett tolerant samhälle är eftersträvansvärt, men 
menar att Florida missar aspekter av vardagslivet och därmed är misslyckade ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv (ibid.:31). Vidare beskriver Forsberg (2011:30) misslyckanden i 
stadsutvecklingsprojekt, t.ex. Hammarby sjöstad i Stockholm och Kungsängen i Uppsala, där 
planeringen attraherat en annan grupp av människor än vad tanken var. Så trots en fysisk 
planering med funktionsintegrering, upplevelser, gatuliv och estetik ses stadsdelarna som 
misslyckade ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Att folk fått resa långt till förskola, skola m.m. 
innebär påfrestningar på vardagslivet och kan därmed implicit ha negativ inverkan på stadens 
sociala hållbarhet. 

Mari Ferring problematiserar i antologin Stockholm som vara (2016) vilka “sanningar” som 
produceras i bilder av framtidens stad. Analysen baseras på bilder från Stockholms 
stadsbyggnadskontor och Sveriges arkitekters hemsidor under åren 2013-2014 där dessa 
jämförs mot bilder från 1956-1969 (Ferring 2016:169). Ferring menar att dagens digitala 
visualisering är en genre där framtidsvisioner kontinuerligt produceras för att visa hur vackert 
och välplanerat ett nytt område kommer att bli (ibid.). Visualiseringarna visar ideala livsstilar, 
hur livet kan vara när det är “gott” (ibid.:170). Genom att peka ut hur vi vill att det ska vara och 
vilka människor som får plats, visar vi också vilka vi inte vill ha med i den framtida visionen. 
Till skillnad från modernismens planering där bilen hade en central roll är det idag fotgängare, 
cyklister och spårväg som får utrymme. Ferring framhåller att dessa representationer sällan är 
medvetna från arkitekternas sida, men att en stor risk är att idealen bjuder in de människor som 
kan identifiera sig med bilderna (ibid.:184). Ferring menar att bildrepresentationer av 
framtidens stad skapar ett “varumärke” för en viss plats vilket riskerar att stänga ute personer 
om det endast vänder sig till en viss kategori människor (ibid.:186). 
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2.3.1 Den rättvisa staden  

Susan S. Fainstein behandlar debatten om den rättvisa staden. Fainstein menar att det inte går 
att uppnå en jämlik stad i ett kapitalistiskt samhälle varför beteckningen rättvis stad används 
(Fainstein 2010:36). Även användningen av begreppet hållbarhet ställer sig Fainstein kritisk till 
och menar att “rättvis stad” är en bättre beteckning för att mäta en stads kvalitet utifrån2 (Forsell 
2012). En grundläggande princip för en rättvis stad är att alla får tillgång till likvärdig 
behandling, istället för att prioritera de som redan har det bra (Fainstein 2010:3). Att ta ifrån 
människor bostäder, jobb eller tillgång till offentliga rum för personer med svag politisk och 
ekonomisk ställning är en uppenbar orättvisa som de flesta skulle hålla med om. 
Konkurrenskraft och orättvisa för svagare grupper, vilket förekommer i dagens planering, 
motiveras med att det på lång sikt kommer att gynna alla i samhället, särskilt de fattiga vilket 
är ett utmärkande drag i en nyliberal planering (Fainstein 2010:3). Den nyliberala planeringen 
som präglat samhället under många decennier har fokuserat mer på konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt, snarare än sociala åtaganden, vilket Fainstein menar är negativt för ett 
samhälle. Trots Fainsteins vänsterideologiska grund förkastas inte tillväxtideologin helt, utan 
det framhålls att det bör finnas en mellanväg mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa. 

Genom att diskutera staden ur ett rättviseperspektiv går det att rikta fokus på de individer som 
har det sämst ställt. Dagens stadsplanering gynnar ofta de som redan har det bra ställt varför 
det i urbanpolitik istället bör diskuteras kring två frågor: 1) vem gynnas? och 2) till vilken grad? 
(ibid.:36). Vad gäller bostadsbyggande menar Fainstein att för varje bostad som byggs till en 
resursstark individ ska det byggas eller på annat sätt tillhandahållas en bostad för en resurssvag 
person.  

Fainstein utvecklar i sin bok The Just City (2010) teorier för att tillgodose en rättvis stad där 
olika kriterier ska fungera för att utveckla existerande och potentiella institutioner och program. 
Centralt i den rättvisa staden är en rättvis fördelning, demokrati och mångfald (ibid.:4). 
Fainstein bortser från sådant som fokuserar på den goda staden (jfr. t.ex. Tunström) som handlar 
om stadsutformning och miljömässig hållbarhet (ibid.:58). Istället har ett försök till att ta fram 
vissa kriterier som kan användas för att planera för en rättvis stad utformats, även om 
planerarnas begränsande roll att kunna genomföra dessa framhävs. Kriterierna kan visa på 
effekterna av en planering mot en rättvis stad, men för att de ska få genomslag krävs en politisk 
vilja. Resultatet av undersökningen av städer i västvärlden (New York, London, Amsterdam) 
visar att utvecklingen drivits av ekonomisk tillväxt, något som haft negativ inverkan på sociala 
aspekter och därmed en rättvis stad.  

Fainstein (Forsell 2012) menar att politiker måste arbeta för dem som har det sämst ställt på 
bostadsmarknaden där de välbärgade redan har en så pass god standard att resurser särskilt 
måste riktas till de fattiga. Att politiken skulle skapa jämlikhet (eng. equality) menar Fainstein 
är ett svåruppnåeligt mål eftersom det är så komplext, istället används benämningen rättvis 
fördelning (equity, egen övers.) (Fainstein 2010:36). För en rättvis fördelning krävs att personer 

                                                
2 Håkan Forsell har intervjuat Susan S. Fainstein i artikeln ”Ny arkitektur: Bostäder. Den ekonomiskt blandade 
staden” i tidskriften Arkitektur (nummer 2, 2012:60-63). Artikeln finns i tryckt format, men här sker hänvisning 
till en sammanfattning av artikeln som finns att tillgå på Forsells blogg. 
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med inkomst under medianen erbjuds lägenheter samt att de ska garanteras en låg hyresnivå 
även på lång sikt (ibid.:172-173). Hushåll och verksamheter ska heller inte tvingas flytta till 
förmån för ekonomisk utveckling (ibid.). För att främja demokrati framhålls den befintliga 
befolkningens medverkan i utvecklandet av planer (ibid.). Kriteriet om mångfald handlar om 
att hushåll inte ska tvingas flytta för att uppnå kriteriet, samtidigt som samhällen inte ytterligare 
ska bidra till segregation. Gällande offentliga rum ska dessa vara tillgängliga och varierade. 
Fainstein menar att människor med olika livsstilar inte ska behöva vistas i samma områden. 
Om offentliga rum ägs av en privat aktör ska inte offentliga händelser, så som politiska tal äga 
rum på dessa platser.  

Dempsey et al. (2009) har genom att studera den teoretiska och praktiska litteraturen identifierat 
olika faktorer som kopplas samman med social hållbarhet. De kommer fram till en uppdelning 
av icke-fysiska och fysiska attribut som kopplas till begreppen där exempel på fysiska attribut 
utgörs av urbanitet, attraktiva offentliga platser, grannskap och anständiga bostäder (Dempsey 
et al. 2009:291). Medan icke-fysiska attribut berör exempelvis utbildning, deltagande och lokal 
demokrati, hälsa, livskvalitet, socialt kapital och trygghet (Dempsey et al. 2009:291). För att 
utvärdera social hållbarhet på lokal nivå har Dempsey et al. (2009) kommit fram till två sätt att 
mäta detta på: Social rättvisa och lokalsamhällets hållbarhet (ibid.). Social rättvisa handlar 
främst om att resurser ska vara rättvist fördelade, att människor ska ha tillgång till service och 
anläggningar och att inga människor exkluderas eller diskrimineras från att delta i olika sociala, 
ekonomiska och politiska sammanhang (ibid.:292). Lokalsamhällets hållbarhet handlar om 
social interaktion, deltagande, samhällsstabilitet, stolthet och trygghet. 

Loit (2014:240-241) menar att Stockholm har goda förutsättningar för att kunna bedriva en 
rättvis planering med sociala ambitioner, att staden har stor offentlig makt genom 
planmonopolet, markägande och egna bostadsbolag. I sina studerade fall av två områden i 
Stockholm – nybyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden och miljonprogramsområdet Järva, 
visar Loit att staden trots sin makt inte använder den när det kommer till socialt ansvarstagande 
(ibid.:228). Loit menar att politiska och privata intressen formar ett maktfält för att skapa 
ekonomisk tillväxt, vilket hindrar planerare och offentliga att företräda olika gruppers behov. 
För att kunna planera för rättvisa behövs explicita strategier, där sociala konsekvensanalyser 
presenteras som ett lämpligt verktyg (ibid.:241).  

2.3.2 Nyliberal planering 

Fainstein menar att planeringen de senaste decennierna kännetecknas av en nyliberal planering, 
något även Sager forskat kring. Likt Fainsten ser Sager (2011:179-181) begränsningar med den 
nyliberala planeringsideologin där privata målsättningar kopplade till lönsamhet ges högre 
prioritet än sociala mål för att förbättra levnadsstandarden för marginaliserade grupper. Loit 
(2014:242) fortsätter i samma spår och hävdar att sociala målsättningar existerar retoriskt i 
planeringen, men att de inte prioriteras i praktiken i en nyliberal ordning där ekonomisk tillväxt 
anses vara högsta prioritet. Dagens planering riktas till eftertraktade individer där de är med 
och bidrar till stadens fortsatta positiva utveckling. Dessa kapitalstarka individer motsvarar 
planeringens nyliberala subjekt (ibid.). Nyliberal planering och social hållbarhet kan tolkas som 
två oförenliga mål. Städer vill inte framstå i dålig dager eftersom en del av dagens nyliberala 
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planering har som mål att vara en attraktiv och konkurrenskraftig stad. Att ha sociala ambitioner 
är inte tillräckligt för att uppnå en social hållbarhet, utan för att uppnå sociala målsättningar 
måste problematiska inslag explicit uttryckas för att inte hamna i en situation där de legitimerar 
en orättvis planering (ibid.:240).  

Forskargruppen CRUSH slår i boken ”13 myter om bostadsfrågan” (2016) hål på myten om att 
en avreglering av regler skulle lösa bostadskrisen vilket marknadsaktörer ofta hävdar. 
Fastighetsägare menar att regleringar är det som gör att det finns brist i hyresbeståndet 
(2016:14), medan forskarna från CRUSH menar att avreglering inte nödvändigtvis leder till att 
fler bostäder skulle byggas, utan snarare att högre vinster skulle kunna plockas ut (ibid.). Sedan 
1990-talet har avregleringar skett successivt men inte lett till att bostadsbristen är löst varför de 
ställer sig kritiska till fastighetsägarnas argument att marknaden skulle lösa krisen och därmed 
kunna verka för social hållbarhet. Enligt marknadens logik vore det konstigt om byggherrar 
ville bygga stora mängder billiga bostäder eftersom det genererar lägre vinst vilket förefaller 
naturligt (ibid.:15). Författarna (ibid.:17) menar att det är marknaden som är problemet, inte 
lösningen på problemet. Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att det finns olika 
konfliktlinjer inom det diskursiva fältet där det blir tydligt att de politiska grundvärderingarna 
färgar val av planeringsideal. 
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3.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Med ett konstruktionistiskt synsätt tar studien sin utgångspunkt vilket innebär att det inte finns 
några på förhand givna föreställningar utan att dessa skapas i social interaktion mellan olika 
aktörer, där språket är med och formar dessa. Med hänsyn till den ontologiska utgångspunkten 
kommer en väletablerad teori inom språkanalys att användas, nämligen diskursteori. Makt är 
en central del i diskursteori där denna ska ses som produktiv, snarare än förtryckande, där det 
är genom makt som diskurser och kunskap skapas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:20, 
Bergström & Boréus 2012: 358).  I kapitlet presenteras de ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkterna som ligger till grund för studien. 

3.1  Socialkonstruktionism 
Som forskare kan man anta olika ontologiska ståndpunkter där Bryman (2008:35-36) gör 
skillnad mellan objektivism och konstruktionism. Inom objektivismen förstås sociala 
företeelser som yttre fakta som vi inte kan påverka, med andra ord att sociala företeelser och 
deras betydelse existerar oberoende av sociala aktörer. I motsats till det står konstruktionism 
som istället menar att det inte finns några på förhand givna föreställningar utan att dessa skapas 
i social interaktion mellan olika aktörer (ibid.:36-37, 475). Tonvikten i konstruktionism ligger 
på de versioner av verkligheten som uttrycks av de aktörer som ingår i det rum som studeras, 
både hur verkligheten formas och tolkningar av den (ibid.:475). Sociala företeelser och 
kategorier är alltså socialt konstruerade mellan aktörernas samspel och befinner sig därmed i 
ständig revidering (ibid.:37). Konstruktionism förknippas ofta med diskursanalys vilket också 
blir det epistemologiska och ontologiska synsätt som ligger till grund för den här studien. 

Ett gemensamt och distinkt drag för det diskursanalytiska angreppssättet är att vårt tillträde till 
verkligheten alltid går via språket. Det är med hjälp av språket som vi skapar representationer 
av verkligheten. Burr (i Winther Jørgensen & Phillips 2000:11) räknar upp fyra premisser vilka 
binder ihop socialkonstruktionismen där dessa utgörs av: 

1) En kritisk inställning till självklar kunskap. Det finns ingen objektiv sanning, utan 
verkligheten är en produkt av vårt sätt att kategorisera världen. 

2) Historisk och kulturell specificitet. Vår historia är kulturellt bestämd. Vi ska inte ta för givet 
att vi kommer närmare ”sanningen”. Förståelsen är föränderlig och varierar över tid. 

3) Samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap framkommer och upprätthålls i 
social interaktion där sanningar skapas. Dessa kommer fram genom kamp om vad som anses 
vara sant respektive falskt. 

4) Samband mellan kunskap och social handling. Det finns konstruktioner över hur man handlar 
– vissa handlingar betraktas som naturliga medan andra är otänkbara. Sociala konstruktioner 
får konkreta sociala konsekvenser. (Burr i Winther Jørgensen & Phillips 2000:11-12). 
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3.2 Makt 

Att genom språket utöva makt är för de flesta känt. Detta behöver dock inte vara något som 
explicit uttrycks, utan handlar oftare om implicita uttryck för makt. Språkanvändning kan 
fungera som en rökridå i syfte att dölja maktens verkliga utseende och därmed orättvisa 
(Börjesson & Rehn 2009:80). Makt genom språk förknippas ofta med makten över 
dagordningen, eller att använda ett invecklat och krångligt fiktionsspråk som endast är 
begripligt för vissa (ibid.). Motsatsen till maktspråk är dialog och används ofta som ett sätt att 
förankra en politik (ibid.:81). 

Börjesson och Rehn (2009:88) ställer upp flera begrepp som står i motsats till makt, eller 
åtminstone ord som skapar en sorts spänning eller friktion när det sätts in bredvid begreppet, 
där några av dessa är jämlikhet, demokrati, rättvisa och hållbar utveckling. Rättvisa är, liksom 
social hållbarhet, ett begrepp som betyder olika saker beroende på ideologi och därmed vem 
som tolkar begreppet. En värdering av välfärdsstaten är till exempel ingen fråga för 
forskningen, utan handlar om politik (ibid.:102). Däremot finns ett flertal intressanta frågor om 
vad som pågår i dessa miljöer som kan bli intressanta och relevanta för forskningen (ibid.).  

Det finns olika förhållningssätt till makt där ett är ”makt i ordnandet”. Det utgår från Michel 
Foucault och handlar om alternativa, postmoderna eller poststrukturalistiska maktperspektiv. 
Det handlar inte om positioner och utövande av makt, utan snarare om hur relationer mellan 
människor och ting skapas genom diskurser. Relationen mellan makt och kunskap gör sig 
därmed tydlig inom detta perspektiv. Börjesson och Rehn (2009:123) menar att kopplingen 
mellan rummen och diskursen här är tydlig, att de t.o.m. är två sidor av samma mynt. De tar 
mobilitetsdiskursen som exempel där de menar att en diskurs med ett budskap kan ha direkta 
fysiska effekter på rummet, t.ex. “flytta dit jobben finns” kan ha en direkt påverkan på 
infrastrukturen, alltså att den byggs och används (ibid.). 

I marxistisk teori är ekonomin basen (ibid.:62). En samtida tänkare som ligger i linje med Karl 
Marx teorier är Antonio Gramsci. I ett av Gramscis kändaste verk The prison notebook 
(ibid.:73) är ett grundläggande antagande att det existerar en åtskillnad mellan statsmakten och 
samhällsapparaten där den förstnämnda utövar makt genom våld (t.ex. polis, det juridiska 
systemet) medan samhällsapparaten påverkar oss genom att konstruera en ideologi som vi 
anammar – så kallad hegemoni. Med det menas att samhället lär oss hur vi ska tänka, vi tar oss 
an ett sätt att tänka som förefaller naturligt. Hegemoni kan översättas till ”dominans”, men inte 
på det uppenbara sätt som vi vanligtvis tänker oss, utan det handlar om hur en grupps eller klass 
intressen översätts till ett allmänintresse. Det handlar alltså inte om något uppenbart påtvingat 
sätt att se på världen, utan grundtanken är att detta sätt att se på världen upplevs som ”naturligt”. 
Makten och hegemonin är inte bara abstrakt tänkande utan någonting vi lever och gör (ibid.:74). 
Hegemoni ses som en stark form av makt eftersom den inte syns eller märks utan är något som 
vi ser som naturligt och därmed inte ifrågasätter (ibid.:75). Gramsci menar att hegemoni är det 
“rådande samförståendet” i den mån att de döljer människors verkliga intressen. Det är ett 
tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas eller ifrågasätts (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:39, Bergström & Boréus 2012:372). I stadsbyggnadsdiskursen har Jane Jacobs 
ideal om den goda staden en sådan status, där detta ideal sällan problematiseras eller ifrågasätts.  
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3.3 Diskursteori 

Det finns flera grenar inom diskursanalys där diskursteori är angreppssättet som används i den 
här studien. Diskursteori kan ses som den “renaste” formen av poststrukturalistisk teori 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:13). Utgångspunkten i diskursteori är att ingen diskurs kan 
etableras totalt, med vilket menas att den alltid befinner sig i konflikt med andra diskurser som 
definierar verkligheten annorlunda och som därmed ger andra riktlinjer för det sociala 
handlandet (ibid.:54-55). Under vissa historiska tidpunkter ses bestämda diskurser som 
självklara och därmed oemotsagda (ibid.:55). Teorin tar sin utgångspunkt i 
socialkonstruktionismen där diskursen konstruerar den sociala världen, och därmed kan 
betydelsen aldrig låsas fast. Detta på grund av språkets instabila karaktär (ibid.:13). Diskursen 
förändras ständigt i kontakt med andra diskurser. Nyckelordet i diskursteori är därför diskursiv 
kamp - olika diskurser tävlar ständigt mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa 
fast just sin betydelse av diskursen (ibid.:13).  

Diskursteori omfattar inte bara det språk i text och tal eller mode och arkitektur utan omfattar 
hela det sociala fältet (ibid.:37, 40). Precis som att språket är flytande och förändras över tid är 
samhället och identiteten flytande och kan således aldrig fixeras. Analysens mål blir alltså inte 
att försöka beskriva en verklighet, utan snarare hur en verklighet skapas som ses som objektiv 
och självklar (ibid.:40), till skillnad från marxismen där det tros finnas en objektiv social 
struktur som analysen ska synliggöra (ibid.). 

För Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är politiken central. De menar att det är de politiska 
artikulationerna som avgör hur vi handlar och tänker och således det som skapar samhället 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:41, Bergström & Boréus 2012:370). Politiken har företräde 
framför allt och de politiska processerna är de viktigaste (ibid.). Detta till skillnad från 
marxismen där det finns en tro att det är ekonomin som har en determinerande roll. Laclau och 
Mouffe menar dock att marxismen har lämnat ett viktigt bidrag till förståelsen av det 
kapitalistiska systemet och därmed sociala relationer där ekonomiska maktfaktorer bidrar till 
struktureringen av en hegemonisk ordning (Mouffe 2008:56). I diskursteori existerar två 
verkligheter - både en social verklighet och en fysisk verklighet. De fysiska objekten innehåller 
inte i sig någon betydelse utan detta skapas genom något vi tillskriver dem. Laclau och Mouffe 
(i Winther Jørgensen & Phillips 2000:42) tar en sten som exempel på detta där denna existerar 
oberoende av sociala klassifikationssystem, men huruvida den används beror på den diskursiva 
kontext den placeras in i. En sten kan alltså vara både ett verktyg och ett konstverk beroende 
på vilken kontext man placerar den i (ibid.). Med det sagt är den sociala verkligheten 
överordnad den fysiska verkligheten (ibid.). 

Politik är som nämnt ett centralt begrepp i diskursteorin. Detta ska förstås i ett brett 
sammanhang där detta konstituerar det sociala på bestämda sätt och samtidigt utesluter andra 
sätt. Det ska alltså inte förknippas med exempelvis partipolitik (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:43). Laclau och Mouffe menar att politik formar samhället på ett bestämt sätt som 
samtidigt utesluter andra möjliga sätt att se på samhället (ibid.:43). Vissa sociala praktiker ses 
som så naturliga att det nästan är omöjligt att det skulle kunna finnas andra alternativ (ibid.:43). 
Diskursteori sätter likhetstecken mellan objektivitet och ideologi där objektiviteten döljer alla 
andra möjliga tolkningar och ses därmed som högst ideologisk (ibid.:44). Utgångspunkten är 
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att all betydelse glider. Ett samhälle utan ideologi existerar inte och ideologi är objektiviteten 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:44). I planering finns det alltid bakomliggande dolda 
politiska ställningstaganden som påverkar vilket planeringsideal som ska tillämpas. 

Makt är nära sammankopplat med politik och objektivitet. Maktbegreppet i diskursteori liknar 
Foucaults syn på begreppet och handlar alltså inte om någons utövande av makt över någon 
annan utan handlar snarare om den kraft och de processer som skapar det sociala och därmed 
gör den meningsfull. Makt frambringar kunskap om oss själva och våra identiteter och också 
relationerna mellan varandra som grupper och individer (ibid.:45). Makten finns med oss hela 
tiden och är ingenting som går att bortse ifrån. Det är genom makt som en bestämd social 
ordning skapas (ibid.). 

Objektivitet är en följd av makt där det glömts bort att omvärlden är politiskt konstruerad 
(ibid.:45). Makt och politik är två sidor av samma mynt. Det sociala är hela tiden strukturerat 
på bestämda sätt där diskurserna innehåller en tröghet som vi är inkapslade i, vilket gör att det 
skapas en objektivitet som därmed gör det svårt att tänka annorlunda (ibid.:45). 
Diskursteoretiker skiljer mellan det objektiva och det politiska för att visa på att även om allting 
är kontingent (alltså hade kunnat vara annorlunda) så finns alltid en objektivitet, det vill säga 
en rad sociala inrättningar vi tar för givna och därför inte ifrågasätter eller försöker förändra 
(ibid.:63). 

Centralt i diskursanalys är uppfattningen att världen är socialt konstruerad där språket är med 
och konstruerar verkligheten. I den här studien blir det därför intressant att studera hur social 
hållbarhet konstrueras och således vilket innehåll begreppet får i praktisk tillämpning. Med ett 
diskursteoretiskt perspektiv bör ett dekonstruktivistiskt synsätt innehas, vilket innebär en 
upplösning av den hegemoniska diskursen. Det är den hegemoniska diskursen som bidrar till 
att vissa synsätt ses som naturliga och är ett resultat av politiska processer med sociala 
konsekvenser (ibid.:56), något som diskursteorin vill synliggöra. De flesta 
diskursanalytiska inriktningar hänger samman i sitt analytiska fokus när det gäller att hitta 
maktstrukturer, även om benämningarna på dessa strukturer ofta skiftar något. 
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4.  FORSKNINGSSTRATEGI OCH METOD 
Forskningsstrategin är att studera ett specifikt fall med särskilt fokus på social hållbarhet. 
Logiken bakom att välja endast ett fall har att göra med studiens syfte att skaffa sig insikter om 
ett specifikt fall vilket kan få vidare konsekvenser, något som skulle vara svårt att fånga med 
masstudier (Denscome 2016:92). Genom att koncentrera studien på endast ett fall möjliggör för 
en djupgående analys (ibid.). Det intressanta är inte bara att förklara vad som händer, utan också 
varför saker inträffar. Slutprodukten är intressant, men det verkliga värdet ligger i att reda ut 
komplexiteten i en given situation (ibid.:93). Ofta används flera kombinationer i fallstudier. Jag 
har dock valt att avgränsa mig till att endast analysera dokument, men där dessa är formulerade 
av olika aktörer, både av kommunen och av olika byggaktörer. Fokus Skärholmen har valts 
med utgångspunkt för ett projekt som arbetar särskilt med fokus på social hållbarhet. 

Ambitionen med studien är att med ett kvalitativt angreppssätt tolka och förstå det empiriska 
materialet utifrån diskursanalytiska teorier. Kvalitativa studier brukar även beskrivas som 
kunskapsteoretiska, vilket betyder att tyngdpunkten ligger på tolkningen av den sociala 
verkligheten och hur denna tolkas av dem som använder den (Bryman 2008:341). Den 
ontologiska förståelsen bygger på konstruktionistiska antaganden varför ansatsen blir ett 
självklart val när det är studiet av språk som är det centrala. I kvalitativa studier är det viktigt 
att man som forskare har en öppen och flexibel ingång i ett projekt där frågeställningarna är 
generellt formulerade eftersom en alltför fast struktur snarare begränsar studien än tillför den 
något positivt. Ett ostrukturerat förhållningssätt ställer dock krav på flexibilitet och 
anpassningsbarhet hos forskaren. Forskningsstrategin som använts kan förstås som abduktiv, 
vilket kännetecknas av en växelverkan mellan teori och empiri där en första ingång var en 
diskursteoretiskt ansats där språket är utgångspunkten. Under studiens gång har den sedan 
förfinats där fler teoretiska perspektiv tillkommit för att passa studiens syfte. 

4.1 Diskursanalys som metod 

För studerandet av hur makt konstrueras genom språk är diskursanalys en väletablerad metod. 
Bolander och Fejes (2015:90) framhäver diskursanalysens styrka när studiens syfte är att 
“studera vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed också om vad som är 
onormalt, eller om vad som tas för givet respektive vad som osynliggörs, genom de sätt som 
olika företeelser beskrivs i texter och tal.”. 

Diskursteori sägs vara den “renaste” formen av poststrukturalism där språkbruket utgör ett 
socialt fenomen. Med det menas att det är genom konflikter, konventioner och förhandlingar i 
ett socialt rum som betydelser skapas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:32). Strukturer är 
ständigt flytande menar poststrukturalister, varför det intressanta att studera är hur dessa låses 
fast i den konkreta praktiken (ibid.:132). Poststrukturalister smälter samman struktur och 
praktik där strukturen inte är något bakomliggande fast (som i klassisk strukturalism) utan 
återfinns i och endast i de konkreta diskursiva praktiker som är i ständig förändring (ibid.:132).  

Världen existerar oberoende av vad vi tänker om den, däremot har den ingen mening eller 
identitet utanför språket eller diskursen. Med hjälp av språket delar vi upp världen i delar och 
ger dem mening. Världen finns alltså där ute, men sanningen finns inte utan är en produkt av 
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olika tillskrivningar. Diskurser strävar efter att avskaffa alla mångtydigheter genom att göra 
element till moment genom tillslutning. Dock är inte målet att komma utanför diskurserna för 
att hitta den “riktiga” sanningen, utan sanningen är själv alltid en diskursiv konstruktion 
(ibid.:56). I diskursanalys blir man varse kampen om olika framställningar av hur världen är 
konstruerad, och att denna ständigt kan förändras (ibid.:162). Bolander & Fejes (2015:109) 
påpekar att det centrala inte är att peka ut vilken eller vilka diskurser som finns i det studerade 
materialet, utan målet är att visa hur diskursen byggs upp, vad diskursen gör och vilka följder 
användandet av en viss diskurs får. Viktigt att betona är att diskurser är tillfälliga tillslutningar, 
den fixerar betydelsen tillfälligt på ett specifikt sätt, men betyder inte att det kommer att vara 
så i all framtid (Winther Jørgensen & Phillips 2000:36). 

4.1.1 Tillvägagångssätt - 3 analysverktyg 

Det diskursiva fältet är det som sätter ramarna för analysen och är därmed ett första steg för att 
kunna ringa in en grupps diskurser för analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:132, 135). 
Inom diskursteorin är det oklart vad det diskursiva fältet egentligen innehåller. Det kan dels 
utgöras av en politisk debatt på området, t.ex. den svenska politiska debatten om socialt hållbar 
stadsplanering. Men det går även att tala om en diskursiv ordning i den akademiska 
forskningen, vilket grovt sett går att likna vid en forskningsöversikt. I den här studien är det det 
senare sättet som används. Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt antas att det inte finns 
någon kunskap som är sannare än någon annan, däremot produceras och bedöms den 
vetenskapliga kunskapen efter andra diskursiva regler än t.ex. en politisk diskurs varför den 
vetenskapliga kunskapen kan bidra med nya perspektiv på konkreta samhällsförhållanden 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:54). 

Det diskursiva fältet är skelettet i en diskursanalys där denna ses som en plattform som samlar 
olika diskurser vilka är entydiga betydelsemönster inom diskursordningen (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000: 138). Det är viktigt att undersöka diskursordningens materiella och 
institutionella förankring, där en diskurs är mer än enbart tal och skrift (ibid.:132). Genom att 
fokusera på olika konkurrerande diskurser inom samma område går det att se var den ena eller 
andra diskursen är dominerande, var det råder strid mellan olika diskurser samt vilka 
självklarheter som diskurserna är eniga om.  

De analytiska verktyg som används vid analysen av det empiriska materialet är hämtade från 
den teoretiska kontexten och formulerats utifrån Laclau och Mouffes förståelse för språkliga 
konstruktioner. Dessa utgörs av: Nodalpunkter, moment/element och ekvivalenskedjor. 

Nodalpunkter 

Diskurser etableras genom att betydelser utkristalliseras kring en eller några nodalpunkter där 
dessa är privilegierade (viktiga) tecken, kring vilka andra tecknen ordnas och därmed ger 
nodalpunkten sin betydelse. Dessa tecken, element, får sin betydelse genom sin relation till 
nodalpunkten genom artikulation (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33). Att identifiera dessa 
är centralt för att se kring vilka begrepp diskursen är uppbyggd. Hur elementet sedan får sitt 
innehåll beror på hur de ekvivaleras, alltså hur den förhåller sig till diskursens andra tecken 
(ibid.:54). 
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Fråga: Vilka tecken har en privilegierad (viktig) status i den övergripande diskursen? (ibid.:36) 

Inom stadsplaneringsdiskursen kan vi exempelvis förstå tecknet social hållbarhet som 
nodalpunkten vilken får sin betydelse genom att artikuleras med exempelvis jämställdhet, 
trygghet, gemenskap, lokal förankring, sysselsättning och gestaltning. Social hållbarhet är ett 
tecken som återfinns i andra diskurser, som t.ex. arbetsmarknadsdiskursen, och får då sin 
betydelse genom hur det artikuleras med andra tecken, så som lön, försäkring och arbetsmiljö. 
Det gör att den utesluter stadsplaneringsdiskursens betydelse av social hållbarhet och de 
element som ingår i den diskursen.  

Element 

Element är de tecken som ger nodalpunkten sin betydelse. Det är av vikt att undersöka dessa 
eftersom en verklighetsuppfattning som entydigt får fylla en nodalpunkt med innehåll kan få 
sociala konsekvenser. Olika aktörer kan alltså använda samma uttryck men mena olika saker 
med det. Exempelvis har ordet “frihet” helt olika betydelse beroende på om det är en 
socialdemokrat eller en moderat som talar om begreppet inom en specifik diskurs. Element 
strävar efter att få en bestämd betydelse inom diskursen och blir då moment (bestämt 
betydelsebildning). 

Frågor: Vilka centrala begrepp ger nodalpunkten mening? Vilka tecken är särskilt 
återkommande? 

I den undersökta diskursen får nodalpunkten sin betydelse genom elementen jämställdhet, 
trygghet, gemenskap, lokal förankring, sysselsättning och gestaltning.  

Ett exempel där ett av elementen, trygghet, ger nodalpunkten social hållbarhet mening:  

Social hållbarhet – Vi tror på att möjliggöra mixen av människor och åldrar för att 
skapa trygghet i ett bostadskvarter. Genom att stöta på varandra på gården eller i 
trapphuset leder det till att man känner igen ett ansikte, ger en hjälpande hand som i 
sin tur skapar förtroende, trygghet och till och med vänskap (Botrygg 2017:6) 

Ekvivalenskedja 

Ekvivalenskedjor är typiska för diskursteori och handlar om hur något kopplas ihop. Det 
försiggår en kamp mellan olika tecken om hur något ska definieras. Nodalpunkten social 
hållbarhet i sig säger inte så mycket, utan det är i relation till andra tecken det får mening (ibid.). 
Det sker genom en hopknytning av tecken i ekvivalenskedjor (ibid). Ett begrepp kan alltså sättas 
ihop med andra ord, eller ställas mot dem, t.ex. ordet “man” kan sättas ihop med “styrka” och 
ställas i motsats till “kvinna” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:50). 

Frågor: I förhållande till vilka andra begrepp förstås nodalpunkten? Vilka begrepp är i sin tur 
meningsbärande för att förstå elementen? 

Ett exempel på en ekvivalenskedja: mobil-app à dela resurser och kunskap à gemenskap à 
social hållbarhet. 
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I ett inledande skede gjordes en övergripande läsning av samtliga dokument med koppling till 
Fokus Skärholmen. Sedan valdes åtta dokument ut som särskilt beskriver hur social hållbarhet 
fylls med innehåll när det praktiskt ska tillämpas. Därefter gjordes en närläsning av de åtta 
utvalda dokumenten för att identifiera vilka elementen som bygger upp förståelsen för 
nodalpunkten social hållbarhet. De identifierades genom att de var återkommande begrepp och 
därmed tolkas som särskilt viktiga. Totalt identifierades sex element som är särskilt viktiga i 
artikulationen av vad social hållbarhet är. När elementen var identifierade studerades dessa var 
för sig för att identifiera vilka tecken som i sin tur bygger upp förståelsen för respektive element. 
När dessa tecken var identifierade studerades även dem mer ingående för att i sin tur se hur de 
fylls med innehåll. Denna härledning av ord är exempel på ekvivalenskedjor. De ska inte förstås 
som explicit uttryckta utan en närläsning krävs för att kunna identifiera dessa. I inledningen till 
kapitel 5 ”Analys” ges en illustration över den studerade diskursen.  

4.2 Material och avgränsning 

I följande avsnitt redogörs för det empiriska material som legat till grund för analysen. 

4.2.1 Fallet  

Hösten 2017 bjöd exploateringskontoret in till ett jämförelseförfarande inför direktanvisning 
av totalt 450 bostäder och 140 ungdomslägenheter inom ramen för Fokus Skärholmen. Målet 
var att bjuda in byggaktörer som vill verka för social hållbarhet och som ligger i linje med de 
strategier staden tagit fram för att utveckla Skärholmen (Stockholms stad 2017a:3). De aktörer 
som på bästa sätt kunde tillgodose stadens förväntningar, och som presenterade kreativa och 
långsiktigt hållbara lösningar, tilldelades mark. För bostäder som upplåts med bostadsrätt hade 
staden ett fastlagt pris  på 7500-9000 kr/kvm ljus BTA, vilket går att jämföra mot Hagastaden3 
med ett pris på 39000 kr/kvm ljus BTA, och för hyresrätter upplåts marken med tomträtt där 
fastlagda tomträttsavgälder är beslutade. Ansökningarna som inkom till respektive 
tilldelningsområde utvärderades utifrån en i förväg fastställd poängskala, och bedömdes av en 
utvärderingsgrupp bestående av representanter från flera förvaltningar och extern 
expertkompetens kring social hållbarhet där respektive kriterium poängsattes var för sig 
(Stockholms stad 2017b:3, Stockholms stad 2017a:8). 

4.2.2 Dokumentstudie  

Den ontologiska utgångspunkten är att världen förstås genom språket varför en textanalytisk 
metod är nödvändigt för att uppnå studiens syfte. I kvalitativ forskning görs ofta målinriktade 
eller målstyrda urval, vilka har direkt koppling till de forskningsfrågor som formulerats 
(Bryman 2008:350). Empirin har således valts ut med hänvisning till att de bäst besvarar 
studiens syfte. Materialet som valts ut utgör primärkälla och finns tillgängligt som data via 
Stockholms stads hemsida och insynsverige.se. En fördel som Bryman framhåller med 

                                                
3 Hagastaden är ett annat stadsbyggandsprojekt som just nu (2018) pågår i Stockholm, och är beläget i innerstadens 
utkant på gränsen mot Solna stad. 
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dokumentstudier är att man kan bortse från reaktiva effekter, med det menas att forskaren inte 
påverkat materialet eftersom det inte producerats för studiens syfte, som t.ex. vid intervjuer. 
Urvalet har gjorts med hänsyn att de förväntas vara väl genomarbetade och representera sådant 
som aktörerna anser relevant i förhållande till social hållbarhet, och bedöms därmed som 
trovärdiga (Dencombe 2016:320).  

Dokumenten 

I ett inledande skede var tanken att avgränsa källmaterialet till markanvisningstävlingar för att 
se vilket utrymme social hållbarhet får. Detta eftersom det i markanvisningspolicyn går att läsa 
att tävlingar används när särskilda idéer ska prövas. Även Boverket (2010:12) bekräftar 
tävlingar som ett kraftfullt verktyg för kommuner att ställa krav. Efter att ha gått igenom de 39 
tävlingar som finns att tillgå på Stockholms stads hemsida framkom dock att endast 5 av 39 
tävlingar avgjorts på andra kriterier än pris och frågor om social hållbarhet lyste med sin 
frånvaro. Jag fick därför tänka om och valde istället att studera Stockholms stads pilotprojekt 
för just social hållbarhet. Inledningsvis gjordes en övergripande läsning av samtliga dokument 
som finns att tillgå på stadens hemsida och ryms inom projektet Fokus Skärholmen, för att 
slutligen resultera i totalt åtta dokument med relevans för studiens syfte.  

Det empiriska underlaget utgörs av: 

- Stadsbyggnadsstrategier för socialt hållbart Fokus Skärholmen, framtaget av 
stadsbyggnadskontorets planavdelning i samarbete med exploateringskontoret och 
Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

- Jämförelseförfarande inför direktanvisning Fokus Skärholmen (kallad ”inbjudan” i 
den kommande texten), framtaget av exploateringskontoret i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret och Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

De sex bidrag som “vann” direktanvisningen utgörs av: 

1. Mälaräng område A - av 17 inkomna ansökningar gick anvisningen till Botrygg 
Förvaltningsfastigheter AB som ska bygga blandade upplåtelser 

2. Mälaräng område B - av 18 inkomna ansökningar gick anvisningen till Storstaden 
Stockholm Bostad AB som ska bygga blandade upplåtelser 

3. Mälaräng område C - av 12 inkomna ansökningar gick anvisningen till JM AB. 
Tomten avser bebyggelse för 140 ungdomslägenheter 

4. Skärholmsdalen område A - av 2 inkomna ansökningar gick anvisningen till Alm 
Equity AB som ska bygga bostadsrätter 

5. Skärholmsdalen område B - av 6 inkomna ansökningar gick anvisningen till Magnolia 
Bostad AB, oklar upplåtelseform 

6. Vårbergsvägen - av 3 inkomna ansökningar gick anvisningen till Mecon Bostad AB 
som ska bygga bostadsrätter 

Den totala omfattningen på dokumenten är 93 sidor.  
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De vinnande byggherrarna förbinder sig till åtaganden angivna i ansökan om markanvisning. 
Detta avser exempelvis att åtaganden om åtgärder för ökad social hållbarhet ska genomföras 
och att det slutliga bygglovsförslaget uppfyller de ambitioner avseende gestaltning och kvalitet 
som visats på i bolagets ansökan. Staden påpekar också att de testar nya arbetssätt inom Fokus 
Skärholmen där försäljning av mark alternativt upplåtelse med tomträtt sker i ett senare skede 
än normalt för att säkerställa att bärande idéer och åtaganden följer projektet från idé till 
färdigställande (Stockholms stad 2017a:12). 

Totalt inkom 60 bidrag från 30 olika byggaktörer där kommunen valde att gå vidare och skriva 
markanvisningsavtal med de 6 förslag som bäst överensstämmer med kommunens uppsatta mål 
kring utvecklingen i Skärholmen. De inkomna bidragen utvärderades efter 4 kriterier, där 
respektive punkt poängsattes efter hur väl byggaktören uppfyllde dessa. Dessa utgörs av:  

1. Tilldelningsområde, maxpoäng 7 
2. Stadsbyggnadskvaliteter och gestaltning - 3 referensprojekt, maxpoäng 21 
3. Social hållbarhet, tre åtgärder, maxpoäng 21 
4. Team, maxpoäng 5 

Maxpoängen var 54. 

Samtliga dokument har studerats i sin helhet där alla delar bedöms som viktiga i konstruktionen 
av social hållbarhet. Staden har som krav att punkt 3 ska innehålla konkreta åtgärder som gör 
skillnad för stadsdelen. Tilläggas ska, att två av tre åtgärder som presenteras i punkt 3, är 
formulerade av staden där dessa är: 1) Tilldelning av bostäder ska gå till befintliga invånare, 
samt 2) ökad sysselsättning bland 16- till 29-åringar. Den tredje åtgärden har byggaktören själv 
fått möjlighet att formulera. 

4.3 Metodreflektion 

4.3.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp sprungna ur den kvantitativa forskningsstrategin, men 
försök att applicera dem på kvalitativ forskning görs allt oftare. Med sådana kriterier finns en 
uppfattning om att det går att komma fram till en enda bild av den sociala verkligheten (Bryman 
2008:354), vilken står i direkt motsättning till den anti-realistiska världsbilden som 
diskursanalys baseras på, som menar att det inte finns en absolut sanning. Istället bör studiens 
resultat och slutsatser förstås som konstruktioner. Det blir därför viktigt att visa hur dessa 
konstruktioner är gjorda så att de kan diskuteras och kritiseras. Fallstudiebaserad forskning 
handlar inte om att i första hand generalisera resultat, utan används snarare för att utveckla teori 
(Denscome 2016:100). Poängen är alltså att gå till djupet med en specifik situation och 
därigenom komma fram till vissa begrepp, påståenden eller hypoteser som förklarar vad och 
varför någonting sker i det som undersöks (ibid.:100). I likhet med den diskursanalytiska 
ansatsen ses inte resultaten av en fallstudie som slutgiltiga eller absoluta (ibid.:101), däremot 
kan resultaten analyseras utifrån tidigare forskning för att ge perspektiv på vad och varför. 
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Genom innehållsanalys, som ofta förknippas med kvantitativa studier, skulle ett mer omfattande 
material kunnat analyseras (Bryman 2008:296). Med den analysmetoden missas dock andra 
viktiga aspekter som kommunen anser verkar för social hållbarhet, men inte står i direkt relation 
till begreppet. Därför har ett mindre urval gjorts där tolkningen att samtliga åtgärder som finns 
presenterade ska verka för en socialt hållbar stad. Intervjuer skulle kunnat fungera som 
alternativ metod där djupintervjuer med de aktörer som producerat planerna som ligger till 
grund för analysen. På så sätt skulle fler nyanser av förståelsen för social hållbarhet kunnat 
framträda vilket skulle kunnat komplettera förståelsen för begreppet. 

Den praktiska tillämpningen av social hållbarhet varierar sannolikt beroende på i vilken kontext 
det studeras. Strategierna i Fokus Skärholmen är utformade efter stadens övergripande 
dokument och riktlinjer som rör stadsutveckling, t.ex. översiktsplan och markanvisningspolicy. 
I dessa dokument är åtgärderna kring social hållbarhet generellt formulerade och bidrar således 
inte till ökad förståelse för hur det tillämpas i praktiken. Jämförelseförfarandet blir en 
“nedskalad version” av stadens ambitioner vilket synliggör innebörden när den praktiska 
tillämpningen sker. En brist i urvalet är att endast en svensk kommun studerats. Kommuner 
med andra förutsättningar skulle eventuellt kunna bidra till rikare material som eventuellt skulle 
medföra fler perspektiv på innehållet i begreppet social hållbarhet. Att marken i Stockholms 
stad är högt efterfrågad ger dem andra förutsättningar att ställa krav, än en mindre kommun där 
marken inte är lika eftertraktad. Med fler kommuner skulle det alltså blivit lättar att fånga upp 
hegemoniska uppfattningar kring begreppets konstruktion i den praktiska tillämpningen. Nu 
blir istället fokus på att jämföra resultatet mot tidigare forskning vilka betraktas som en 
akademisk diskurs. 

Som Winther Jørgensen & Phillips (2000:148) påpekar är forskaren i en diskursanalys aldrig 
”en fluga på väggen” som kan se verkligheten som den egentligen är. Precis som all 
kunskapsproduktion är även den här studien produktiv, vilket innebär att den skapar 
verkligheten samtidigt som den avbildar den. Dock är de redskap som använts i analysen väl 
synliga vilket möjliggör för läsaren att göra en kritisk läsning. 

Det är inte en utvärdering av projektet som står i fokus i den här studien, utan syftet är att 
försöka belysa, förstå, tolka och analysera det empiriska materialet för att skapa en förståelse 
för hur social hållbarhet fylls med innehåll i praktiken. 
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5.  ANALYS 
I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit ur det empiriska materialet kring 
diskursen om social hållbarhet. I det studerade materialet går det att urskilja sex element kring 
nodalpunkten social hållbarhet där dessa tillsammans bygger upp förståelsen för konstruktionen 
av social hållbarhet. Inom respektive element finns en rad tecken som ger elementen betydelse 
vilka därmed är betydelsebärande. Stadens diskurs om social hållbarhet är den som 
byggaktörerna har att förhålla sig till, men där deras tolkningar är med och bidrar till den 
generella förståelsen för begreppet. Resultatet är uppdelat i sex avsnitt kring respektive element, 
där dessa utgörs av social hållbarhet genom; jämställdhet, trygghet, gemenskap, lokal 
förankring, sysselsättning och gestaltning. Inledningsvis presenteras en illustration över den 
studerade diskursen, för att sedan presentera respektive element. 

 
 
Bild 3: Illustrationsbild av diskursanalys 
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5.1  Social hållbarhet och jämställdhet 

Staden skriver att ett prioriterat område för utvecklingen i Skärholmen är “Flickors och 
kvinnors tillgång till de offentliga rummen. Flickor och kvinnor boende i stadsdelarna 
involveras i planeringen av byggnation och utemiljöer.” (Stockholms stad 2017a:4). Även 
byggaktörerna har stort fokus på tjejer där dessa prioriteras i utvecklingen av Skärholmen. En 
aktör med särskilt fokus på tjejers inkludering är JM. De skriver: 

Genom att arrangera aktiviteter i samarbete med stadsdelen och organisationen 
Mitt 127 vill vi i ett tidigt skede bjuda in flickor och kvinnor i området till en 
dialog kring hur vi skapar trygghet i vardagen och harmoniska mötesplatser. JMs 
mål är att aktivt medverka till ett jämlikt bostadsområde där alla känner en naturlig 
tillhörighet. (JM 2017:6) 

De fortsätter med att säga att de vill främja en mer aktiv fritid för ungdomar genom 
aktivitetslokaler som ska hyras ut till olika föreningar i området, där framför allt tjejer ska 
involveras (ibid.). De presenterar även ett projekt som de kallar BePurpel som vänder sig till 
tjejer i årskurs 8. Projektet går ut på att upplysa ungdomar om att det finns andra yrken än de 
traditionella, där JM ska hjälpa till att få upp intresset för byggbranschen bland tjejer (ibid.). 
Även Storstaden (2017) lyfter tjejers inkludering i utvecklingen av Skärholmen. De vill skapa 
aktiviteter tillsammans med aktörer så som Svenska kyrkan, scouterna, läsklubbar, fritidsgårdar 
m.fl. där alla ska vara välkomna, oavsett etnisk eller religiös bakgrund eller sexuell läggning. 
De lägger särskilt vikt vid att främja enskilda grupper som tjejer och icke-binära för att dessa 
ska våga ta mer plats i stadsrummet och i samhället (ibid.). Alla välkomnas till de aktiviteter de 
avser att starta i stadsdelen, men de trycker på tjejer och icke-binära som en grupp ska vilja och 
våga (ibid). En tredje byggaktör med särskilt fokus på tjejer är Magnolia Bostad som säger att 
de gärna är med och sponsrar de sammanhang de deltar i (Magnolia Bostad 2017:8). De skriver: 

På Magnolia Bostad brinner vi för hållbar utveckling. Därför stöttar vi 
damfotbollen på platser där vi går in som samhällsutvecklare. (Magnolia Bostad 
2017:1) 

De har valt att stödja lagidrotter, främst fotboll, eftersom det är en bred idrott som spänner över 
alla samhällsklasser, nationalitetsgränser och kön (ibid.:8). De lyfter fram ett projekt i 
Gottsunda i Uppsala som en verksamhet som skulle göra nytta även i Skärholmen. Projektet 
heter Ronjabollen och ”arbetar med integrations- och jämställdhetsfrågor genom att samla 
flickor och kvinnor kring fotboll i ett naturligt och otvunget sammanhang” (ibid.:8). Likt 
Storstaden vill de verka för att flickor och kvinnor ges en röst genom att skapa ett naturligt 
forum (ibid.:8). 

Mecon Bostad däremot har inte särskilt stort fokus på genus, utan nämner endast att ett rum för 
kvinnor och flickor kan (min kursivering) bli aktuellt när de skapar det så kallade “Felleshuset” 
som är ett gemensamhetshus och ska fungera som en mötesplats för de boende (Mecon Bostad 
2017:7).  
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Alm Equity nämner inte heller särskilt mycket om genus. I sitt frivilliga förslag nämns inte 
genus överhuvudtaget, däremot tas det upp under “Boende och stadsmiljöer för lokala behov” 
där de ska fokusera särskilt på unga tjejers plats i det offentliga rummet (Alm Equity 2017:5). 
De skriver: 

ALM kommer också att arbeta vidare för det lokala föreningslivet och här genom 
att fokusera på unga tjejers plats i det offentliga rummet. Ambitionen är att hitta ett 
samarbete med en lokal förening och tillsammans anordna arrangemang inriktat 
mot tjejer, Till exempel programmering för tjejer (ex. pink programing) eller 
idrottsevent. (Alm Equity 2017:5) 

Fokus är särskilt riktat på unga tjejer, men inte så mycket på äldre kvinnor. Endast Magnolia 
Bostad (2017:8) nämner kvinnor när de talar om att skapa ett forum för tjejer och kvinnor att få 
höras. Åtgärderna som riktas till tjejer handlar främst om hur tjejer ska våga ta plats i det 
offentliga rummet och hur olika arenor ska samla och stärka dessa för att våga ta utrymme i 
samhället. Det handlar även om hur de avser att inkludera tjejer och bjuda in till dialog för att 
planera utifrån deras önskemål om till exempel utformningen av de offentliga miljöerna. 
Tolkningen är att det råder en uppfattning hos aktörerna att tjejer behöver stöd för att våga bidra 
och bli inkluderade i samhället. Byggaktörernas uppgift blir således att verka för att stärka 
tjejerna i detta. Andra synsätt som t.ex. stärkt kvinnligt företagande nämns inte, mer än att JM 
ifrågasätter traditionella yrkesval, där de ska introducera tjejer för traditionellt manliga yrken 
som återfinns i byggbranschen (JM 2017:6). Genom ett mentorsprogram för kvinnor har de som 
ambition att öka jämställdheten i byggbranschen (ibid.:6). 

Detta synsätt handlar om en mer okonventionell tolkning av byggaktörers ansvarsområden. 
Staden initierar vissa åtgärder som byggaktörerna har att förhålla sig till för att vinna 
markanvisningar som berör större samhällsfrågor än det som vanligtvis förknippas med det som 
ryms inom byggaktörers ansvars- och kompetensområde, till exempel att bygga en mötesplats 
i form av ett torg. Som resultatet visar tar diskussionen om jämställdhet (och även 
sysselsättning) sin utgångspunkt i samhället där byggaktörerna ska medverka till att skapa 
jämställdhet och att involvera invånare i stadsdelen till dialog vilket ska bidra till att uppnå 
social hållbarhet. 

Det är staden som initierar att det är viktigt att ta hänsyn till tjejer i planeringen, men utvecklar 
inte vidare vad de menar med det. Däremot har byggaktörerna desto större fokus på tjejer i sina 
valfria förslag kring hur de ska åstadkomma social hållbarhet i stadsdelen. Det är tydligt att 
byggaktörerna tolkat in att genus och stöd till unga tjejer som något som ska bidra till den 
sociala hållbarheten i stadsdelen. Jämställdhet blir därmed ett element till social hållbarhet där 
detta i sin tur får sin betydelse genom att det ekvivaleras med att involvera tjejer vilket byggs 
upp av aktiviteter så som fotboll och att öka tjejers intresse för byggbranschen.  

Listerborn är en forskare som problematiserar utpekande av gruppen ”kvinnor” i planering där 
detta förvisso kan frigöra dem när de får utforma miljöer utifrån sina preferenser. Men detta 
utpekande kan även leda till en ökad stigmatisering av kvinnor som offer. Vidare framhåller 
Listerborn att det verkliga strukturella problemet inte kommer till uttryck i dokumenten - varför 
är det så att kvinnor behöver hjälp? Vad är det som begränsar dem? Det verkligt problematiska, 
att kvinnor behöver hjälp för att våga, handlar om ett större strukturellt problem som inte lyfts 
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upp till diskussion. Vidare framhålls att utpekandet av kvinnor på det här sättet som en enskild 
grupp som behöver hjälp bekräftar bilden av kvinnor som avvikande från normen, där män blir 
synonymt med människa (2002:252-254). Ett resultat som framkommit är just hur 
byggaktörerna har en förståelse för hur tjejer behöver hjälp för att våga ta plats. Tolkningen är 
att kvinnor blir ”problemlösare” när ansvaret läggs på dem i vilken riktning stadsutvecklingen 
ska ske. 

5.2  Social hållbarhet och trygghet 

Ett annat element som bygger upp förståelsen för social hållbarhet handlar om trygghet. Staden 
skriver att ett mål med stadsutvecklingen är att ”fortsätta stärka Skärholmens identitet och att 
utveckla den till en trygg och levande stadsdel med närhet till både stadens utbud och naturens 
lugn” (Stockholms stad 2017b:4). I inbjudan går att läsa: ”Aktiviteter som har positiv effekt på 
den upplevda tryggheten genomförs” (Stockholms stad 2017a:4). 

Det mest typiska exemplet på en byggaktör som kopplar trygghet till fysiska aspekter är Mecon 
Bostad där de särskilt utformat sitt förslag kring att öka tryggheten i området. De har en 
övertygelse om att genom att fokusera på tryggheten i området de bygger, kan det få positiva 
effekter på tryggheten i intilliggande stadsrum. De skriver: 

Tanken är att skapa uppsikt. Det handlar om att se och bli sedd då vårt kvarter har 
många ögon på omgivningen. (Mecon Bostad 2017:7) 

Genom att anlägga en vinterträdgård för de boende på ett av taken ska denna vara med och 
bidra till utblickar över idrottsområdet. Förutom kontroll på intilliggande områden tror de även 
att delaktighet bland de boende bidrar till trygghet. Genom de gemensamma mötesplatserna i 
huset lär de boende känna varandra vilket bidrar till tryggheten (Mecon Bostad 2017:7). Även 
bottenvåningar med lokaler för bostäder och studios ger fler entréer mot gatan, vilket skapar 
“ögon på gatan”, och därmed bättre övervakning (ibid.:7). Med en blandning av lokaler och 
bostäder skapas “längre öppettider” vilket antas ha positiv inverkan på tryggheten (ibid.). En 
annan trygghetsåtgärd som de föreslår är tydliga gränser mellan privat och offentligt. I de fall 
entréerna är vända mot gatan ska gränsen mellan vad som är privat och offentligt tydliggöras 
med hjälp av en låg mur. Andra fysiska åtgärder som bidrar till trygghet är belysning: 

Att arbeta kunnigt med belysning gör stor skillnad. Vår ljusdesigner har 
dokumenterad erfarenhet från bostäder och miljonprogram. Det handlar inte bara 
om att ha kvantitativt mycket ljus utan rätt ljus vid varje plats samt styrning. 
(Mecon Bostad 2017:7) 

Andra viktiga komponenter som ska bidra till trygghet på mörka ytor, t.ex. garage, ska gestaltas 
till en trygg miljö genom att tillföra “attraktivt skyltprogram, färgsättning och belysning” 
(ibid.:7). Trygghet ses alltså som ett begrepp kopplat till faror och hot och är någonting som 
byggaktörerna kan lösa genom fysisk planering.  
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Förutom trygghet genom fysiska åtgärder finns en annan förståelse av trygghet där denna 
handlar om stärkta individer. En byggherre som tolkar det så är Magnolia Bostad. De ser 
trygghet som någonting som snarare är kopplat till stärkta individer på ett personligt plan. De 
skriver: 

Tillsammans med andra aktörer kan vi skapa ett naturligt forum som ger trygghet 
och en röst åt flickor och kvinnor i Skärholmen. Vi tror att vi kan skapa en god 
plattform för att involvera deltagare, deras anhöriga och vänner, kring planering av 
byggnation och trygga utemiljöer i området. (Magnolia Bostad 2017:8) 

Genom att sponsra och verka för att invånare samlas i naturliga forum, i det här fallet fotboll, 
tror de alltså att invånare ska mötas och diskutera frågor rörande trygghet i stadsplanering. 
Uppfattningen är således att starka individer kan forma trygga stadsmiljöer. Magnolia Bostad 
är även engagerade i BoTryggt2030 som handlar om fysiska trygghetsåtgärder inom 
bostadsområden, varför en förståelse för fysiska aspekter även är en viktig del i att skapa 
trygghet (Magnolia Bostad 2017:8). 

JM är en annan byggaktör som tar upp trygghet som ett centralt tema i stadsutvecklingen i 
Skärholmen. De vill genom att arrangera aktiviteter i samarbete med stadsdelen och 
organisationen Mitt 127 i ett tidigt skede skapa dialog kring hur trygghet skapas i vardagen. De 
ansluter sig därmed till en diskurs om trygghet som någonting som handlar om att stärka 
individer till att bli trygga. De skriver: 

Genom att arrangera aktiviteter i samarbete med stadsdelen och organisationen 
Mitt 127 vill vi i ett tidigt skede bjuda in flickor och kvinnor i området till en 
dialog kring hur vi skapar trygghet i vardagen och harmoniska mötesplatser. (JM 
2017:6). 

Här gör de även en återkoppling till genus, där det är flickor och kvinnor som ska bjudas in och 
diskutera frågor som rör trygghet. Återigen läggs ansvar på tjejer och kvinnor att ringa in vad 
som anses tryggt. Trygghet byggs upp när det ekvivalerar med starka individer, vilket i sin tur 
får betydelse genom tecknet dialog som i sin tur ges mening av aktiviteter. 

Övriga tre byggaktörer nämner inte frågan om trygghet under sina valfria åtgärder för att 
åstadkomma social hållbarhet, däremot skriver Storstaden om trygghet under punkten “Boende 
och stadsmiljö för lokala behov” och menar att “vackra och trygga utemiljöer […] skapar 
trygghet och uppmuntrar till utevistelse, aktivitet och lek” (Storstaden 2017). Mötesplatser i det 
offentliga rummet menar de bidrar till ökad gemenskap och trygghet där dessa ska “gestaltas 
utifrån barns, kvinnors och trygghetsperspektiv” (Storstaden 2017). Även Botrygg tror på 
mötesplatsers positiva inverkan på tryggheten i ett område, och skriver: 

Vi tror på att möjliggöra mixen av människor och åldrar för att skapa trygghet i ett 
bostadskvarter. Genom att stöta på varandra på gården eller i trapphuset leder det 
till att man känner igen ett ansikte, ger en hjälpande hand som i sin tur skapar 
förtroende, trygghet och till och med vänskap. För att ge en gata, ett kvarter och ett 
område en socialt hållbar miljö blandar vi gärna våra bostäder med ytor för andra 
mötesplatser. (Botrygg 2017:6) 
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Storstaden skriver att nya platsbildningar i form av mötesplatser i det offentliga rummet bidrar 
till ökad gemenskap och trygghet. De framhäver också belysning i en viadukt som något som 
råder bot på otryggheten i området och skriver att lokaler i bottenvåningar i anslutning till 
viadukten är med och bidrar till tryggheten (Storstaden 2017) och ansluter sig därmed till båda 
uppfattningarna om vad trygghet handlar om. 

Sammantaget bland byggherrarna finns en uppfattning om trygghet som någonting kopplat till 
kontroll, något som behöver lösas eftersom det finns en uppfattning om hot och farligheter som 
kan lösas genom fysiska åtgärder så som belysning i otrygga miljöer. Den andra uppfattningen 
är att trygghet handlar om stärkta individer vilket i sin tur skapar trygghet. Återigen görs en 
uppdelning mellan en mer konventionell och en okonventionell tolkning av hur byggaktörer 
kan åstadkomma trygghet där några beskrivna åtgärder för social hållbarhet tar sin 
utgångspunkt i rummet, medan andra tar den i samhället. Det jag väljer att benämna som den 
konventionella tolkningen har rummet som utgångspunkt för att åstadkomma social hållbarhet 
där fokus ligger på fysisk design så som belysning, mötesplatser för boende, bottenvåningar 
som skapar ”ögon på gatan” samt lyser upp denna. Och där den fysiska designen kan skapa 
kontroll genom att de vakar över gatan dygnets alla timmar (se t.ex. Mecons förslag). De fysiska 
aspekterna antas åstadkomma social hållbarhet, främst genom att de kopplar an till trygghet och 
gemenskap. Staden verkar ha en uppfattning om att aktiviteter kan ha en positiv inverkan på 
trygghet, men specificerar inte vidare vad de menar med begreppet. Trygghet blir därmed ett 
element som är öppet för olika tolkningar.  

5.3  Social hållbarhet och gemenskap 

Ett tredje centralt element som går att finna i materialet är gemenskap, där detta ska bidra till 
social hållbarhet men tillskrivs olika mening av olika aktörer. Staden fokuserar mycket på de 
offentliga rummen som en del i att skapa gemenskap. De skriver: 

Offentliga rum som lokala centrum, torg och parker är viktiga arenor för samspel 
mellan individer liksom mellan olika grupper i samhället. En förutsättning för en 
socialt sammanhållen stad är att människor med olika bakgrund rör sig i samma 
offentliga miljöer och ser varandra i vardagen. Dessa mänskliga möten skapar inte 
bara en levande och intressant stad. De har också betydelse för hur vi inspireras 
och influeras av varandra. [...]  För att nå ett sammanhållet Stockholm har arenor 
för samspel stor betydelse. (Stockholms stad 2017b:14) 

Även bilderna i stadens stadsbyggnadsstrategi illustrerar offentliga rum som viktiga 
mötesplatser där ett exempel på en bild visar två kvinnor i olika åldrar som samtalar på en 
parkbänk (se bild 3). En annan bild visar upp en fotbollsplan som en mötesplats där några 
personer spelar fotboll, medan andra tittar på (Stockholms stad 2017b:15). En tredje bild visar 
en basketplan som en mötesplats där personer i olika åldrar och med olika etniciteter spelar 
basket. En ung tjej visar en kille hur han ska kasta en basketboll (se bild 4). De visuella 
representationerna förstärker bilden av mötesplatser som positiva element i stadsdelen, där 
dessa förmedlar en bild av gemenskap (Stockholms stad 2017:14,15). 
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Bild 3: Visionsbild mötesplats                 Bild 4: Visionsbild mötesplats 
Källa: Stockholms stad (2017b:15)    Källa: Stockholm stad (2017b:14) 

Det är inte bara staden som framhäver vikten av mötesplatser för att skapa gemenskap. Flera 
byggaktörer tar upp mötesplatser som ett centralt tema i utvecklingen av stadsdelen där det, 
förutom att skapa trygghet, även främjar gemenskap. Alm Equity är det företag som tagit frågan 
om gemenskap längst där de utvecklat en app, kallad YourBlock som ska “öka kommunikation 
och gemenskap mellan boende i kvarteren” (Alm Equity 2017:5). YourBlock blir den digitala 
gemenskapen och skapar således förutsättningar för att enkelt kunna dela resurser och grannars 
kunskap. Förutom kunskapsutbyte sägs appen även vara praktisk för att kunna administrera de 
gemensamma funktionerna som finns i byggnaden, t.ex. kylda leveransskåp i entrén, cykelpool 
m.m. De skriver: 

Cykelpool är exempel på hur YourBlock också underlättar delningsekonomi 
grannar emellan, vilket leder till vinster för de boende både socialt och ekonomiskt. 
Ett utrymme i byggnaden kommer också att etableras där det kommer att vara 
möjligt att byta saker med varandra eller ha exempelvis gemensam 
utrustning/verktyg. (Alm Equity 2017:5) 

De lyfter alltså delningsekonomi som någonting som kommer ha positiv inverkan, både socialt 
och ekonomiskt, för de personer som bor i kvarteret. Det kopplar samtidigt an till den lokala 
förankringen där det lokala perspektivet grannar emellan betonas. Gemenskap är alltså ett 
element som får sin betydelse genom att de ekvivaleras med offentliga rum vilket får sin mening 
genom mänskligt samspel och en app. 

JM är en annan aktör som tror på stärkt tillhörighet genom att engagera de boende i området. I 
ett tidigt skede vill de bjuda in boende, med fokus på flickor och kvinnor, för dialog kring hur 
trygghet och harmoniska platser ska åstadkommas (JM 2017:6). JM har som mål att “aktivt 
medverka till ett jämlikt bostadsområde där alla känner en naturlig tillhörighet” (ibid.:5). 
Genom att engagera boende tror de alltså att detta ska leda till en starkare tillhörighet vilket 
antas få positiva effekter på den sociala hållbarheten. 
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Även Magnolia Bostad har liknande lösningar på hur gemenskap ska åstadkommas. De har 
uppfattningen att genom att samla de boende kring aktiviteter i ett otvunget sammanhang, i det 
här fallet fotboll, kan gemenskap uppnås. De skriver: 

Ronjabollen arbetar med integrations- och jämställdhetsfrågor genom att samla 
flickor och kvinnor kring fotboll i ett naturligt och otvunget sammanhang. Som 
extra krydda uppmuntrar gemenskapen till fysisk aktivitet och en meningsfull 
fritid. (Magnolia Bostad 2017:8) 

Mecon Bostad nämner att mötesplatser för de boende är bra, att de skapar delaktighet när de 
tillsammans ska driva gemensamma projekt. De presenterar ett projekt i anslutning till 
bostadshuset som de benämner “Felleshuset”. Tanken är att detta ska leda till att de boende 
möts och engagerar sig i en gemensam aktivitet, vilket även har en positiv inverkan på 
tryggheten (Mecon Bostad 2017:7). Storstaden hänger på trenden med att genom diverse 
aktiviteter, främst kultur- och idrottsaktiviteter, skapa gemenskap mellan de boende med 
särskilt fokus på tjejer.  

”Levande och aktiva bottenvåningar” är ett krav som staden ställer i inbjudan, men utvecklar 
inte vidare vad de avser med det (Stockholm stad 2017a:9). Några byggaktörer tolkar det som 
något som bidrar till ökad trygghet genom att verksamheter som inrättas där ”skapar uppsikt” 
och ”längre öppettider”, medan andra aktörer kopplar det till något som skapar gemenskap 
eftersom ytorna kan fungera som samlingsplats för café med läxhjälp, förskolelokaler, “extra 
vardagsrum”, plats att motionera hjärta och hjärna, genom tvättstuga, musikrum och 
cykelverkstad (se t.ex. Botrygg 2017:6, Alm Equity 2017:1, JM 2017:2). 

Majoriteten av byggaktörerna menar alltså att gemenskap mellan de boende skapas när dessa 
engagerar sig och således tillsammans har ansvar för gemensamma aktiviteter, i och utanför det 
egna kvarteret. Det går alltså att urskilja två nivåer av gemenskap där Mecon Bostad genom sitt 
Felleshus, och Alm Equity genom appen YourBlock handlar om en gemenskap lokalt mellan 
grannarna i kvarter. Men så finns det dem, så som Storstaden och Mecon Bostad, som vill skapa 
gemenskap i en större skala där personer från hela stadsdelen ska mötas och således skapa 
gemenskap, genom aktiviteter som t.ex. sport och kultur. Det finns alltså de byggaktörer som 
skriver in sig i en diskurs om att verka för gemenskap på bredare front än enbart inom det egna 
kvarteret. I Skärholmen ligger fokus på det lokala, det är inom området personer ska bo och 
arbeta. Personer uppmanas att stanna kvar när stadsmässiga kvaliteter (Stockholms stad 2017b) 
kommer till stadsdelen, vilket ligger i linje med den hegemoniska föreställning som finns om 
hur städer ska utformas. Den mer okonventionella tolkning av hur gemenskap skapas handlar 
alltså om att arrangera aktiviteter, sådant som traditionellt sett ligger utanför byggaktörernas 
ansvarområden och handlar om större samhälleliga frågor. Kanske har aktörerna, i likhet med 
Gans (2002), en förståelse för det enskilda husets begräsningar för att uppnå social hållbarhet 
där fysiska strukturer inte är tillräckligt för att skapa mänskliga relationer.  

I stadens inbjudan och i byggaktörernas förslag står ingenting om planering för utsocknes 
personer, vilket står i motsättning till det som läses i de övergripande stadsbyggnadsstrategierna 
där det på flera ställen framhålls att Skärholmen även planeras för besökare. Det står bl.a. att 
Skärholmen har ett spännande utbud av matkultur vilket lockar besökare från hela staden 
(Stockholms stad 2017b:4). Endast två byggaktörer (Magnolia Bostad 2017:3, Storstaden 2017) 
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avser att skapa mötesplatser för boende och besökare, genom att skapa torg där invånare och 
besökare kan samlas kring restauranger, butiker och uteserveringar. Och det faktum att 4000 
nya lägenheter ska byggas kommer medföra att personer utifrån kommer att bosätta sig i 
stadsdelen vilket sannolikt kommer att ändra karaktären på området. Detta är dock ingenting 
som diskuteras.  

5.4  Social hållbarhet och lokal förankring 

Ett fjärde element handlar om den lokala förankringen där förändringarna i området ska göras 
för, och i hänsyn till, de befintliga invånarna. Staden skriver explicit i sin inbjudan att en av tre 
åtgärder för social hållbarhet handlar om att de nyproducerade bostäderna i första hand ska gå 
till befintliga invånare i stadsdelen (Stockholms stad 2017a:9). De skriver att samtliga 
byggaktörer måste redovisa hur de ska: 

[...] innebära att boende i stadsdelsområdet erbjuds nybyggda bostäder i ett första 
skede innan sedvanligt kösystem/försäljningsstrategi tillämpas. Detta gäller 
samtliga bostäder med undantag från 50 % av nybyggda hyresrätter som ska 
förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling. (Stockholms stad 2017a:9) 

Staden visar tydligt hur de avser att prioritera de befintliga invånarna i stadsutvecklingen genom 
att låta dem ha möjlighet att flytta in i de nybyggda lägenheterna först. De skriver även att 
byggaktörerna ska beskriva hur de avser att skapa prisrimliga bostäder (Stockholms stad 
2017a:9). Staden presenterar alltså två åtgärder med koppling till bostadsfrågan där dessa har 
en tydlig lokal förankring. Det sistnämnda utvecklas inte vidare utan det blir upp till 
byggaktören att tolka vad prisrimlighet är.  

Mot det första kravet om att bostäderna i första hand ska förmedlas internt svarar JM att de ska 
förmedla sina lägenheter via Stockholms stads bostadsförmedling och i sin tur låta dem hyra ut 
50 procent av lägenheter till befintliga invånare, men de vill även inkludera före detta 
Skärholmsbor i detta. De föreslår lottning som ett rättvist sätt att fördela lägenheterna på (JM 
2017:6). De vill även se över sina nuvarande inkomstkrav för hyreskontrakt, samt påpekar att 
de inlett en dialog med Socialförvaltningen i Stockholms stad i syfte att kunna hyra ut några av 
lägenheterna till socioekonomiskt svaga grupper (ibid.). Botrygg (2017:6) kommer att sänka 
inkomstkravet för hyresgästerna där bruttoinkomsten endast behöver motsvara den dubbla 
årshyran. 4  Storstaden skriver att de vill ha tillbaka gamla Skärholmsbor till området. De 
kommer därför inledningsvis att ha en VIP-försäljning riktad till befintliga invånare som nås 
genom lokaltidningar, sociala medier och flygblad (Storstaden 2017). I en andra VIP-
försäljning är det före detta boenden som bjuds in (ibid.). 

Mecon Bostad presenterar flera strategier för hur de ska nå ut till de boende i området där de 
kommer att genomföra en försäljnings- och marknadsföringsprocess som inledningsvis riktas 
till de som bor i stadsdelen, för att expandera stegvis till närområdet tills samtliga bostäder är 
sålda (Mecon Bostad 2017:5). Botrygg (2017:10) har liknande idéer där boende bjuds in i ett 
första skede som successivt vidgas till närområdet. Mecon Bostad kommer sprida information 

                                                
4 Vanligtvis krävs en bruttoinkomst motsvarande tre gånger årshyran. 
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om projektet bl.a. genom mäklare, lapp i brevlådan, evenemang i anslutning till byggplatsen, 
samt erhålla information på flera språk (ibid.). Storstaden (2017) erbjuder även dem 
information på de tre vanligaste språken i stadsdelen för att nå ut brett. För att underlätta för 
förstagångsköpare informerar de även om vad bostadsrätter är och hur köpprocessen går till 
(ibid.). 

Alm Equity presenterar inga konkreta förslag på hur försäljning till de befintliga invånarna ska 
gå till, bara att det ska göras. Däremot skriver de att de ska “arbeta aktivt med att informera och 
bjuda in närboende till diskussion för att skapa en känsla av att projektet är riktat mot dem som 
idag bor i stadsdelen.” (Alm Equity 2017:5). Genom olika kanaler, bl.a. sociala medier ska de 
informera närboende om projektet och förutsättningarna för att kunna flytta in i området (ibid.). 
Magnolia Bostad (2017:8) beskriver hur de uppfyller stadens krav där först till kvarn gäller för 
att ta del av erbjudandet, att inga rabatter lämnas, utan att ett fast rimligt pris gäller. Därefter 
går bostäderna ut på den befintliga marknaden. Byggaktörerna svarar tydligt upp mot stadens 
krav på att det är det lokala behovet som går först där samtliga presenterar hur de ska sprida 
informationen. Trots att detta inte är ett krav från stadens sida visar både Storstaden och JM att 
de inte vill ha in “nya Skärholmsbor”, vilket bidrar till en ytterligare förstärkning av att 
utvecklingen sker med de befintliga invånarna i fokus. 

Det andra tecknet med koppling till det lokala behovet handlar om prisrimliga bostäder. Staden 
skriver i inbjudan till byggaktörera: ”I beskrivningen ska byggaktören även ange hur man avser 
arbeta för att åstadkomma prisrimliga bostäder.” (Stockholms stad 2017a:9). Staden preciserar 
inte i direkt anslutning till begreppet vad de menar, utan det blir upp till byggaktörerna att fylla 
begreppet med innehåll. Svaret från byggaktörerna handlar i fem av sex fall om yteffektivitet 
som svar på prisrimlighet, och ett sjätte svar tillskriver det tekniska lösningar. Prisrimlighet blir 
därför ett tecken som fylls med innehåll när det ekvivalerar med yteffektivitet och 
systemoptimerade lösningar. 

JM (2017:2) skriver att “Bra, ytsnåla lägenheter ger förutsättningar för prisrimliga hyresnivåer”. 
Även Alm Equity framhåller att “yteffektivitet = priseffektivitet”, vilket därmed blir nyckeln 
för att åstadkomma prisrimliga bostäder (Alm Equity 2017:1). Mecon Bostad som ska bygga 
bostadsrätter säger att de ska samarbeta med lokala mäklare under processen för att “verifiera 
att lägenhetsfördelningen motsvarar de lokala behoven och kostnadsbilden som är rimlig här”, 
och svarar på prisrimlighet med yteffektivitet (Mecon Bostad 2017:1). Magnolia Bostad 
(2017:4) tror även dem på effektivt planerade lägenheter där få ytor går till spillo, men 
preciserar inte närmare hur de ska verka för prisrimlighet. 

Botrygg är den aktör som mest utförligt beskriver hur de ska åstadkomma prisrimliga bostäder, 
där även dem ska bygga yteffektivt. De skriver att “ifall vi får en anvisning kommer vi att hålla 
en hyresnivå på 1600 kr/kvm och år”. De framhåller också att detta kan bli ännu lägre (1450 
kr/kvm och år) om det statliga investeringsstödet fortfarande finns att söka vid det aktuella 
tillfället (Botrygg 2017:6). 
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Storstaden tolkar prisrimlighet som någonting som de kan åstadkomma med tekniska lösningar 
där de framhäver att de tillsammans med VERA arkitekter har systemoptimerade lösningar 
utvecklade för att skapa estetiskt, socialt och ekologiskt hållbara hus (Storstaden 2017) och 
lägger alltså inte in kostnadsbilden för de boende i tolkningen av begreppet.  

Bostadsfrågan är central i elementet lokal förankring. Förutom att de nyproducerade bostäderna 
primärt ska förmedlas internt ska de även vara ”prisrimliga”. Även om inte staden explicit 
uttrycker att de ska hålla en prisnivå som ligger i linje med de befintliga invånarnas 
betalningsförmåga, gör byggaktörerna en tolkning av att dessa ska vara ”billiga”. Att 
majoriteten av byggaktörerna tolkar prisrimlighet som billiga bostäder skulle kunna vara ett sätt 
att uppfylla stadens outtalade mål om att inte vilja gentrifiera Skärholmen till följd av den 
stadsutveckling som nu sker. Att de tolkar prisrimlighet som billiga bostäder skulle också kunna 
vara ett uttryck för realism - i området bor en socioekonomiskt svagare befolkning än i resten 
av kommunen. Som Loit (2014) visar i fallet med Norra Djurgårdsstaden och Järva har staden 
misslyckats i att uppnå social blandning genom att blanda upplåtelseformer eftersom bostäderna 
ändå håller en prisnivå som tilltalar medel- och övre medelklassinvånare. Med undantag för en 
byggaktör presenteras inga konkreta siffror på var prisnivåerna kommer att ligga i materialet 
som studerats. Tunström menar (2014:32) att det krävs ett kritiskt förhållningssätt till luddiga 
begrepp. I fallet med prisrimlighet där flera byggaktörer svarar på kriteriet genom 
”yteffektivitet” svarar inte på behovet av att bygga ”billigt”. Det gör att prisnivåerna kan bli hur 
höga som helst trots goda intentioner om att prioritera befintliga invånare. Att förmedla 
lägenheterna internt blir ett medel utan mål om prisnivåerna blir så höga att de inte kan 
efterfrågas av de befintliga invånarna. Enligt Fainsteins (2010) princip om rättvisa krävs att 
personer med en inkomst under medianen erbjuds lägenheter med en låg hyresnivå. Att 
förmedla lägenheter internt som staden avser i Skärholmen, säger dock ingenting om inte 
prisnivåerna anpassas efter de individer som idag befolkar stadsdelen. Som Syssner (2011:18) 
framhåller är det lätt att skapa konsensus kring ord som är positivt laddade, och som finns 
formulerade i övergripande visionsdokument. Dessa ord tenderar dock att tappa slagkraft när 
de inte är preciserade, vilket prisrimlighet är ett exempel på och riskerar således att bli tomma 
ord. 

En av de centralaste delarna i Fainsteins teori om rättvisa är att för varje bostad som byggs för 
en resursstark individ ska en bostad för en resurssvag byggas eller tillhandahållas. Fainstein 
(2010:173) framhåller att ett kriterium för en rättvis stad är att det sker en rättvis fördelning. 
Detta medför att det ska finnas bostäder i olika prisklasser så att alla stadens invånare kan 
efterfråga en bostad. Det är av största vikt att dessa ska förbli billiga även på sikt. Nyproduktion 
tenderar att bli dyrt och åtkomsten till lägenheter med låg hyra är dålig i Stockholm. Genom en 
aktiv markpolitik har staden ställt krav på byggaktörerna att presentera hur de ska åstadkomma 
prisrimliga bostäder, vilket indikerar på att staden är medvetna om problematiken med de höga 
priserna i nyproduktion.  

Tolkningen är att det finns en rädsla från stadens sida att uppfattas som om de vill gentrifiera 
Skärholmen. De verkar medvetna om de gentrifieringsprocesser nyproducerade bostäder kan 
sätta igång där dessa ofta är avsedda för en köpstark samhällsklass, vilket de själva skriver i 
stadsbyggnadsstrategin (Stockholms stad 2017b:10).  För att undvika det som Zukin (2011:22) 
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pekar på, att planering för en ny kulturell gemenskap kan leda till undanträngningseffekter när 
de befintliga invånarna inte känner igen sig i denna nya kulturella gemenskap med ekologisk 
mat och kaffe latte, syns få sådana tecken i planerna. Ord som attraktivitet, landmärken och 
konkurrenskraft är ord som lyser med sin frånvaro. Detta bidrar ytterligare till stadens rädsla 
för att uppfattas som pådrivande aktör i en gentrifieringsprocess. Det förstärker den lokala 
förankringen där de, även om det inte explicit uttrycks, har en förståelse för att stadsdelen idag 
befolkas av en stor andel låginkomsttagare och därför inte förknippar utvecklingen med attribut 
som en medelklass ofta besitter.  

Understrykas ska dock att denna satsning på social hållbarhet gjorts i ett miljonprogramsområde 
och inte i ett nybyggnadsprojekt, som t.ex. Hagastaden, är förmodligen ingen slump. Flera 
forskare (bl.a. Andersson et al. 2009) visar att den här typen av områdesbaserade satsningar 
oftast görs i områden som befolkas av personer med lägre socioekonomisk status än vice versa, 
där det ofta döljs bakom argument som att motverka segregation. Som Holmqvist (2009) visar 
brukar argument om blandat bostadsbestånd som komplement till befintlig arkitektur 
framhållas som möjlighet till bostadskarriär. I det studerade materialet är detta ingenting som 
varken staden eller byggaktören explicit uttrycker. Däremot är en betydande andel av de 
bostäder som byggs bostadsrätter, vilket blir ett komplement till de bostäder som finns i området 
idag, där en stor andel lägenheter upplåts med hyresrätt.  

5.5  Social hållbarhet och sysselsättning 

En central del i att skapa ett socialt hållbart Skärholmen kopplar staden till att öka 
sysselsättningsgraden bland 16- till 29-åringar (Stockholms stad 2017a:9). Det är, förutom den 
lokala förmedlingen av bostäder, det andra kriterier som staden särskilt pekar ut som en åtgärd 
för att åstadkomma social hållbarhet. De skriver: 

Genom att rikta in sig på ett brett spektra av potentiella rekryteringar – från de som 
kräver fler utbildningsår till de som kräver färre utbildningsår – kan ett ökat antal 
rekryteringar av lokala arbetssökande också påverka tryggheten positivt på olika 
sätt. Från att personer som annars fördriver dagarna i centrumanläggningarna hittar 
sysselsättning, till att fler bor kvar i stadsdelsområdet om de hittar ett arbete i 
någon av stadsdelarna (Skärholmens stadsdelsförvaltning 2017) 

Återigen görs en koppling till den lokala förankringen där staden ger en bild av att ett jobb i 
stadsdelen bidrar till att invånarna vill och kan bo kvar i stadsdelen. Staden tror även att 
tryggheten kommer att påverkas positivt när unga personer hamnar i sysselsättning. 
Sysselsättning blir därmed ett element som antas bidra till social hållbarhet. 

Byggaktörerna svarar på åtgärden genom att presentera olika lösningar på hur de kan vara med 
och bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktikplatser, utbilda och erbjuda jobb 
inom bygg- och fastighetsbranschen. Botrygg uttrycker att de som fastighetsbolag är ”en del av 
det samhälle och område vi verkar i, därför är det en självklarhet för oss att ta vårt ansvar när 
det kommer till att ge ungdomar en väg ut i arbetslivet” (Botrygg 2017:10).  
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Även Magnolia Bostad skriver: 

Vägen till delaktighet i samhället går ofta via arbetsmarknaden. Här hoppas vi 
kunna göra skillnad och visa yngre personer att vi tror på dem som viktiga 
samhällsmedborgare. (Magnolia Bostad 2017:8) 

JM (2017:6) presenterar konkreta förslag där de ska erbjuda lärlingsplatser för minst fyra 
studenter i sina pågående byggprojekt. Även Magnolia Bostad (2017:8) erbjuder ett 
traineeprogram för att lära ut grunderna i administrativa och/eller hantverksarbeten vilket leder 
till vidare utveckling. Alm Equity (2017:5) beskriver hur praktikplatser och arbetstillfällen på 
kort sikt skapar långsiktiga effekter genom kontaktnät och en väg in på arbetsmarknaden. 
Utöver praktikplatser under tiden byggnationen pågår, är det flera byggaktörer som avser att 
förse sina kommande hyresgäster med arbetstillfällen även efter att de avslutat sina projekt där. 
Botrygg (2017:10), JM (2017:6) och Mecon Bostad (2017:6) uttrycker att de kommer att förse 
sina kommande hyresgäster arbeten inom drift och skötsel av fastigheten. 

Flera byggaktörer kommer även satsa på att utbilda. Alm Equity (2017:5) kommer att anordna 
seminarier och diskussioner kring arkitektur och stadsutveckling vilket skapar en ingång till 
framtida karriärsval inom arkitektur och fastighetsutveckling. Även JM (2017:6) presenterar att 
de kommer anordna platsbesök på markanvisat projekt vilket ska ge inspiration till jobb inom 
byggsektorn. Förutom det kommer Storstaden även att skapa en lokal, likt ett kontorshotell, där 
entreprenörer, företagare och unga kan mötas för läxläsning och samvaro och där idéer och 
kreativa utbyten ger utrymme för kunskap, folkbildning och kontaktytor (Storstaden 2017). JM 
(2017:6) presenterar sitt mentorsprogram för kvinnor i syfte att öka jämställdheten i 
byggbranschen, och Storstaden (2017) har ett mentorskap till dem som utbildar sig inom 
samhällsbyggnadssektorn. Byggaktörerna visar på ett stort engagemang för att få ut ungdomar 
i arbetslivet där de presenterar en del konkreta åtgärder på hur arbetstillfällen skapas, även om 
det mesta handlar om att ge ungdomarna en start ut i arbetslivet, eller en ”språngbräda” som 
Mecon Bostad (2017:6) uttrycker det.  

Ökad sysselsättning blir därmed ett element som fylls med innehåll genom andra tecken så som 
praktikplatser, mentorsprogram och kontorshotell. Kontorshotell i sin tur får mening när det 
ekvivalerar med kreativa idéutbyten och läxläsning. Det går att diskutera kring byggaktörernas 
engagemang i frågan om att skapa sysselsättning i stadsdelen. De svarar upp mot kriteriet 
genom praktikplatser och arbetstillfällen. Dock är dessa få till antalet och formuleringarna vaga 
varför dessa också tenderar att negligeras när projektet gått från idé till praktiskt genomförande. 
Dessutom går det att diskutera kring frågan om dessa praktik- och arbetsplatser som tillräckliga 
lösning på ett större samhällsproblem. 
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5.6  Social hållbarhet och gestaltning 

Ett sista centralt element som bygger upp förståelsen för nodalpunkten social hållbarhet är det 
som handlar om stadsbyggande, och således om gestaltning. Staden presenterar fyra åtgärder 
som är särskilt viktiga för den framtida stadsmiljön i Skärholmen där dessa utgörs av: Allsidiga 
boendemiljöer, ett promenadvänligt gång- och cykelnät, mångfald av gemensamma rum och 
lokalt förankrad process (Stockholms stad 2017b:8). De skriver: 

Stadskvaliteter är en social resurs – staden med sina rum och sitt innehåll, är en 
resurs som öppnar upp möjligheter för de som lever och verkar i staden. […] 
Stadsbyggnadsprocessen kan bidra till att utjämna skillnader genom att tillföra 
egenskaper i stadsrummen som är socialt värdeskapande. (Stockholms stad 
2017b:8) 

I de övergripande strategierna uttrycks alltså att stadskvaliteter är viktiga för den sociala 
hållbarheten. Förutom att det uttrycks i övergripande strategier är ett av fyra 
utvärderingskriterier i jämförelseförfarandet kopplade till just ”stadsbyggnadskvalitéer och 
gestaltning – tre referensprojekt” (Stockholms stad 2017a:9). Staden uppmanar byggaktörerna 
att visa på tre referensprojekt från andra områden där minst ett av projekten ska vara genomfört. 
Det betonas att referensprojekten ska ha relevans för markanvisningen inom Fokus Skärholmen 
(ibid.:9). De uppmanas även att kortfattat beskriva både gestaltningskvaliteter och andra 
kvaliteter så som hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk). Tillsammans med ”Social 
hållbarhet, 3 åtgärder” väger detta utvärderingskriterium tyngst där respektive punkt kan ge 21 
poäng vardera, vilket indikerar att gestaltningsprinciper är ett centralt element i förståelsen för 
social hållbarhet (ibid.:9).  

Två byggaktörer visar upp projekt från andra områden som liknar deras projekt i Skärholmen, 
vilket svarar upp mot stadens krav på att ”Redovisa tre stycken referensprojekt med relevans 
för markanvisning inom Fokus Skärholmen” (Stockholms stad 2017a:9). JM presenterar t.ex. 
ett projekt i Nacka där de byggt studentlägenheter, vilket kan liknas vid de ungdomslägenheter 
de ska bygga i Skärholmen. De tecken som kopplas ihop med social hållbarhet handlar främst 
om att ”satsa på många gemensamma mötesplatser för de boende”, t.ex. en entré inredd som en 
hotellounge som ska ge möjlighet till spontana möten, ett studierum och en takterrass (JM 
2017:3). I JM:s övriga referensprojekt framhålls bostadsgårdarnas utformning som tecken på 
social hållbarhet där olika människors behov och nyttjande av sin utemiljö främjas (ibid.). Alm 
Equity (2017:3) visar ett projekt från Rinkeby, vilket kan jämföras med Skärholmen eftersom 
bebyggelseutformningen, avståndet till city och befolkningssammansättningen är snarlik. I det 
projektet framhåller de det arkitektoniskt spännande tillskottet som det har gett stadsdelen vilket 
tros fungera som en katalysator för hela Rinkeby, vilket på sikt ”tros kunna bidra till att göra 
Rinkeby till en av allmänheten accepterad och respekterad stockholmsförort.” (ibid.:3).  

Vidare diskuteras sådant som berörts i tidigare element så som bland annat mötesplatser och 
prisrimlighet, där det är förvånansvärt lite som berör gestaltning eller fysisk design med 
inriktning på social hållbarhet. Det som framhävs i referensobjekten uttrycker ingenstans vad 
socialt hållbar gestaltning är, utan de visar upp bilder som gestaltningsmässigt påminner om 
”staplade nationalromantiska villor” och ”air of Art Deco” (Mecon Bostad 2017:2-3), 
konstnärlig gestaltning, variation i fasaderna, och kontraster för att nämna några. Att staden 
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efterlyst ”andra projekt med relevans för Skärholmen” visar inte upp några praktiska exempel 
på gestaltning för social hållbarhet, utan resultatet blir endast en reproduktion av det rådande 
stadsidealet med stadsmässiga kvaliteter, levande bottenvåningar, landmärken osv. Även 
bilderna i referensprojekten blir viktiga tecken som fyller elementet gestaltning med innehåll. 
De visar upp bebyggelse av skiftade karaktär. På de bilder som innehåller människor visas ett 
livligt liv där dessa är aktiva och vädret är fint. Men det som bäst sammanfattar bilderna är just 
att de saknar gemensamma nämnare, och därmed tappar relevans för att fungera som 
referensprojekt för just social hållbarhet.  

 
Bild 5: 121 lägenheter och 6 stadsradhus i Västra Roslags Näsby, Södra kvarteren. 
Källa: Mecon Bostad (2017:2)  

Att visa upp ett projekt med radhus i Täby eller sjönära lägenheter i Hammarby sjöstad där de 
utformats efter, och i hänsyn till, helt andra förutsättningar gör att dessa objekt inte blir 
relevanta i Fokus Skärholmen. De flesta av projekten är planerade på helt andra adresser och 
därmed planerade för en annan socioekonomisk klass. De visar snarare på att byggaktören kan 
bygga och driva ett projekt i den storleken, samt visar upp vad de kan åstadkomma 
gestaltningsmässigt. Eftersom det är just en kopiering från andra projekt som, i de flesta fall, 
saknar relevans för social hållbarhet indikerar utvärderingskriteriet på att det inte lagts någon 
möda på att diskutera byggnadernas betydelse för social hållbarhet. En förklaring till att detta 
inte görs kan ha att göra med den hegemoniska förståelsen för att själva designen och 
byggnaderna inte har någon betydelse för social hållbarhet. Sammanfattningsvis går det alltså 
att konstatera att det inte framkommer några nya idéer om vad socialt hållbar gestaltning är. 
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6.  SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I den här studien har konstruktionen av begreppet social hållbarhet studerats. Detta utifrån en 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt, där den praktiska tillämpningen av begreppet varit i 
fokus. I detta avslutande kapitel diskuteras studien i sin helhet. Inledningsvis besvaras de frågor 
som legat till grund för studien, för att avslutningsvis diskuteras i förhållande till 
problemformuleringen. 

Frågeställningarna som legat till grund för studien är: 

• Hur hanterar kommunen genom sitt planmonopol frågan om social hållbarhet? 
• Vad tillskriver olika aktörer begreppet social hållbarhet? 

I den redovisade analysen framkommer de element som Stockholms stad, tillsammans med 
byggaktörerna som blir representanter för marknaden, tillskriver nodalpunkten social 
hållbarhet. Det studerade jämförelseförfarandet visar alltså inte bara på en retorisk formulering 
i övergripande strategier och styrdokument, utan vad som faktiskt premieras när den praktiska 
tillämpningen sker. Resultatet visar att Stockholms stad har tydliga ambitioner att vilja verka 
för sin övergripande vision Stockholm 2040 – ett Stockholm för alla. Detta går att se genom att 
de utlyst ett projekt med särskilt avseende på den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet, 
något som hitintills fått begränsat utrymme i stadens markanvisningar. Att Stockholms stad 
utövar en aktiv markpolitik där de listat krav som byggherrar måste uppfylla för att få ensamrätt 
om att förhandla om marken visar på denna ambition.  Att staden frångår sitt vanliga 
förfaringssätt i markanvisningar där byggaktören kommer in i ett tidigt skede, har de nu istället 
valt att bjuda in byggherrar i ett senare skede vilket innebär en lägre ekonomisk risk för 
byggaktören, där staden i gengäld kan ställa krav på social hållbarhet. Dessutom säljer de 
marken till fast pris, och inte till högstbjudande, vilket också indikerar att de har andra visioner 
med utvecklingen i Skärholmen. Även om utvecklingen sker i privat-offentlig samverkan är 
staden den drivande aktören i och med att det är dem som sätter ramarna för i vilken riktning 
utvecklingen ska ske. Staden ställer krav på byggaktören att verka i en större samhällelig 
kontext än att enbart bygga bostäder, där byggaktören ska vara med och ”hjälpa” de befintliga 
invånarna i Skärholmen. Staden lägger därmed över ansvaret på byggaktören att verka för andra 
samhällsproblem som finns i stadsdelen, så som hög arbetslöshet. 

I urvalsprocessen för att hitta lämplig empiri anpassade för studien syfte studerades ett stort 
antal dokument som staden producerat. Där framkom att en tydlig diskursiv förskjutning skett 
- från att nästan uteslutande diskutera hållbarhet utifrån ekonomisk och miljömässig hållbarhet, 
till att nu även implementera den sociala dimensionen. Att det skett en förskjutning från ett 
attraktivt Stockholm som ska stå sig i en konkurrensutsatt global värld (jfr. Loit 2014), till att 
nu handla om ”en stad för alla” är tydlig i stadens formuleringar kring utvecklingen av 
Skärholmen. 

Både staden och byggaktörerna förmedlar en bild av att utvecklingen i Skärholmen ska ske på 
de boendes premisser, vilket tolkas som att de vill undvika att en gentrifiering av stadsdelen 
sker när en stor andel nya Skärholmsbor flyttar in - eller åtminstone ge uttryck för en sådan 
ambition. Detta är en förändring från hur det tidigare sett ut i Stockholm där Loit (2014) visar 
att staden bedrivit en aktiv markpolitik gentemot byggaktörer, där de ställt krav på gestaltning 
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och miljöaspekter, men inte på prisbilden. I Fokus Skärholmen är prisrimlighet i 
bostadsbeståndet nu ett krav från stadens sida. Däremot har majoriteten av byggaktörerna inte 
preciserat närmare vilken prisnivå de ska hålla, mer än att de fastslagit att ”så ska det bli”. 
Endast ett av de vinnande förslagen skriver explicit vilket kvadratmeterpris de nya bostäderna 
kommer att ha. Att uttrycka att ”prisrimlighet ska åstadkommas” har uppenbarligen vunnit 
acceptans hos staden, men säger ingenting om hur det i realiteten blir. Så trots en diskursiv 
förskjutning mot en medvetenhet om nyproducerade bostäders höga prisnivå utnyttjar inte 
staden sin fulla potential att ställa krav. Att staden uttrycker att bostäderna ska vara prisrimliga 
visar på att de är insiktsfulla, däremot blir det innehållslöst och således en plattityd när prisnivån 
inte diskuteras. 

En viktig aspekt att belysa är att det studerade jämförelseförfarandet är en form av tävling där 
de byggaktörer som fått markanvisningen varit tvungna att anpassa sin förståelse utifrån stadens 
förståelse för vad social hållbarhet är. Byggaktörerna är alltså avhängiga stadens vilja där deras 
förslag måste få acceptans för att de ska vinna en markanvisning. Eftersom dessa sex förslag 
valts ut av sextio inkomna bidrag görs tolkningen att staden anser att dessa ligger i linje med 
deras vision för utvecklingen i Skärholmen. Resultatet visar alltså upp vad de olika aktörerna – 
staden med den formella makten, och marknaden som bygger bostäderna - är villiga att enas 
om.  

Det är totalt sex element som bygger upp förståelsen för social hållbarhet där de olika aktörerna 
tillskriver elementen olika grad av betydelse. De sex elementen utgörs av: jämställdhet, 
trygghet, gemenskap, lokal förankring, ökad sysselsättning och gestaltning. Flera av elementen 
överlappar varandra, där exempelvis trygghet är något som antas bidra till gemenskap och 
gemenskap någonting som antas bidra till trygghet. Likaså tros ökad sysselsättning bidra till 
både trygghet och lokal förankring. De första tre elementen är åtgärder som byggaktörerna 
formulerat i sina valfria tolkningar av begreppet. Att staden öppnar upp för byggaktörer att fylla 
begreppet med innehåll kan tillföra nya kreativa idéer, men riskerar också att bli tomma ord när 
byggaktörer försöker skriva in sig i stadens diskurs för att få acceptans för sina idéer. De tre 
sista tre elementen är åtgärder som staden explicit uttrycker som utvärderingskriterier.  

Utifrån de studerade dokumenten går det att utläsa hur byggaktörerna skriver in sig i en diskurs 
kring att vilja verka för att ta ett större samhällsansvar än att enbart bygga bostäder. Fokus i 
konstruktionen av social hållbarhet ligger snarare på samhällsfrågor än den faktiska 
byggprocessen. Bilden som ges är att byggaktörerna verkar ha uppfattningen att deras 
kompetens inom byggbranschen kan hjälpa till i större komplexa samhällsfrågor genom diverse 
åtgärder. De ger sig alltså in i en diskussion som ligger utanför deras huvudsakliga område, där 
de uttalar sig om vad som är verkningsfullt och inte. Tolkningen är att detta handlar om att 
byggaktörerna snarare vill ansluta sig till vad de uppfattar vara en hegemonisk diskurs där de 
uttrycker en etisk ståndpunkt i frågan. Bland annat formulerar flera av byggaktörerna åtgärder 
som bygger på att de är delaktiga i Skärholmen även efter att de avslutat sina projekt där. Det 
går även att ifrågasätta byggaktörernas kompetens att kunna ta hand om de diskurserna de gör 
uttryck för, t.ex. deras kompetens i att stärka unga tjejer, eller att skapa mentorsprogram för 
personer som vill in i byggbranschen. 
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Demokrati är inget återkommande begrepp i planerna. Däremot är det demokratiska inslaget 
tydligt där flera av åtgärderna för social hållbarhet har en lokal förankring där de boende i 
stadsdelen själva ska driva utvecklingen för sig själva. Det läggs särskilt mycket fokus på hur 
element så som gemenskap ska bidra till att de boende trivs bättre, samt att de arbetstillfällen 
som skapas i stadsdelen ska möjliggöra för invånare att bo kvar. Särskilt utmärkande är den 
lokala förankringen när det kommer till bostadsfrågan, där det nyproducerade bostadsbeståndet 
ska förmedlas och säljas internt. Den lokala förankring bekräftas också av de visuella 
representationerna på personer med olika etniciteter vilket, som Ferring (2016) menar, säljer in 
en bild av de personer aktörerna som producerat bilderna tänker sig ska bo på platsen. Bilderna 
i stadens övergripande strategier förstärker bilden av att utvecklingen i Skärholmen i första 
hand riktar sig till de boende i stadsdelen där de visar en mångfald av etniciteter vilket stämmer 
överens med de som idag befolkar stadsdelen. Det kan vara en uttänkt strategi från stadens sida, 
där de ytterligare vill betona det lokala perspektivet genom visuella representationer. I enlighet 
med Ferring (2016) kan bildernas betydelse som varumärke för en plats sälja in platsen som en 
stadsdel där alla får plats, vilket ligger i linje med stadens övergripande vision om ”ett 
Stockholm för alla” (Stockholms stad 2017c). Även några byggaktörer visar upp bilder på 
personer med olika etniciteter vilket kan tolkas som att de ytterligare betonar det lokala, men 
kan samtidigt vara uttryck för en medveten strategi för att få acceptans för sina förslag hos 
staden.  

Som både Tunström (2009) och Loit (2014) visar i sina avhandlingar om hur det stadsmässiga 
idealet är rådande i dagens planering där kvartersstuktur, stråk, och funktionsblandning antas 
föra med sig positiva effekter på den sociala hållbarheten, står det förvånansvärt lite om 
gestaltning i materialet som undersökts. Det som handlar om gestaltning är främst det som 
berörs i referensprojekten. I de övergripande strategierna framhålls däremot gestaltningen som 
en viktig ingrediens där funktionsintegrering och urbana kvaliteter antas bidra till sociala 
kvaliteter. Referensprojekten som byggaktörerna är tvungna att visa upp säger dock ingenting 
om utformningen för hur den sociala hållbarheten i Skärholmen ska se ut. Detta eftersom de är 
utformade i andra stadsdelar och för helt andra syften. Kanske är det en effekt av 
stadsmässighetsidealets hegemoniska ställning där gestaltning för social hållbarhet inte 
problematiseras. Att staden utlyser ett sådant kriterium som väger lika tungt som kriteriet om 
social hållbarhet indikerar på att det är viktigt med gestaltning. Dock blir det endast tomma ord 
när referensprojekt som inte sticker ut från rådande planeringsideal uttrycks.  

Huruvida byggaktörerna med glädje är med och bidrar till att ta ett större samhällsansvar, eller 
om de bara ser det som ett nödvändigt ont för att vinna markanvisningar, är en fråga som tåls 
att diskutera. Men att Stockholms stad genom planmonopolet kan ställa krav på social 
hållbarhet som byggaktörer är villiga att skriva under framgår av resultatet. Vilken slagkraft de 
åtaganden som de olika aktörerna skrivit under återstår dock att se när området är färdigställt. 
Som Fainstein (2010) framhåller krävs det också några år innan det faktiska utfallet går att 
mäta. Forskarna i CRUSH framhåller marknaden som problemet på bostadskrisen där de 
avregleringar som successivt skett sedan 1990-talet inte lett till att fler bostäder blivit 
tillgängliga. Enligt marknadens logik varken kan eller vill byggaktörer bygga billiga bostäder 
eftersom detta ger längre avkastning. I den undersökta diskursen ger byggaktörerna uttryck för 
att de avser medverka till att bygga billigare bostäder. Det går alltså att diskutera rimligheten i 
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att en marknadsaktör som ska verka i sina aktieägares intressen, välvilligt avser att bygga billigt, 
eftersom det står i direkt motsättning till marknadens logik, åtminstone i ett kortsiktigt 
perspektiv. 

För att knyta an till studiens problemformulering går det att konstatera att staden utövar makt 
genom att bedriva en aktiv markpolitik för att ställa krav på byggaktörer att bygga socialt 
hållbart. De ställer krav på att byggaktörer ska bygga ”billigt”, vilket ligger i linje med deras 
vision om en stad för alla. Idag finns en stor grupp som står utanför bostadsmarknaden eftersom 
de inte kan efterfråga lägenheter i det nyproducerade bostadsbeståndet som ofta håller en hög 
hyresnivå. Staden presenterar tydliga riktlinjer kring hur bostäderna ska förmedlas internt, där 
de boende ska tillfrågas i ett första skede vilket byggaktörerna skriver in sig i att vilja medverka 
till. Att fråga invånarna i ett första skede förmedlar en bild av att stadsutvecklingen sker i 
hänsyn till de befintliga invånarna. Dock säger inte detta någonting om prisbilden anpassats 
efter en prisnivå som de befintliga invånarna kan efterfråga. 

Resultatet visar att staden inte tar tag i frågan om att bygga bostäder till dem som faktiskt 
behöver det, varför problemet om bostadsbristen bland resurssvaga grupper kvarstår. Ett 
tydligare maktanspråk från kommunens sida, som t.ex. under miljonprogrammet, verkar inte 
vara gångbart i dagens planering. Tolkningen är att detta är ett resultat av den hegemoniska 
uppfattningen av hur bostadsbyggandet ska gå till, där det är en självklarhet att byggaktören 
spelar en central roll. För att lösa problemet om bostadsunderskottet för dem som idag står utan 
bostad kanske kräver andra synsätt på bostadsbyggande – kanske där offentliga aktörer tar ett 
större ansvar i frågan? 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att konstruktionen av social hållbarhet i Fokus 
Skärholmen inte presenterar några innovativa idéer i frågan om social hållbarhet. Det diskuteras 
mer kring byggherrarnas samhällsansvar än det som det faktiskt kan – att bygga och planera 
bostäder. Att staden inte ställer krav på billiga bostäder där hyresnivåer kvantifieras kan tolkas 
som att frågan är för politiskt kontroversiell. Istället kvarstår den hegemoniska föreställningen 
om att marknaden ska ha ett stort ansvar i stadsutvecklingsprojekt, vilket gör att alternativa 
synsätt inte kommer upp till ytan och kan således inte diskuteras eller problematiseras. 
Resultatet visar att staden har tydliga ambitioner att vilja verka för ett socialt hållbart 
Skärholmen men där dessa ambitioner om ökat samhällsansvar för byggherrar anses orimligt 
för vad som ryms inom deras kompetens. Det tåls att diskutera huruvida de besitter kompetens 
att kunna verka för större komplexa samhällsfrågor så som ökad jämställdhet och lägre 
arbetslöshet. Det väcker också frågor om det är rimligt att de ska verka för den typen av frågor. 
Kanske finns det en rädsla i att uttrycka ett tydligt maktanspråk från kommunens sida, där de 
riskerar att kopplas samman med den top down-planering som ägde rum under 
miljonprogrammet? Det är ett synsätt som inte verkar gångbart i dagens planeringsdiskurs. Det 
går alltså att konstatera att frågan om social hållbarhet är synnerligen komplex. I enlighet med 
flera andra forskare (jfr.  Cars 2011, Syssner 2011, Tunström 2014) riskerar diskursen om social 
hållbarhet i Fokus Skärholmen att bli tom retorik, snarare än en praktisk vägledning eftersom 
formuleringarna är vaga.  
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6.1 Vidare forskning 
I den här studien har konstruktionen av hur social hållbarhet ser ut i dagens 
stadsbyggnadsdiskurs belysts. Eftersom det studerade området ännu inte är färdigställt är det 
svårt att mäta utfallet av de åtaganden som formulerats i de upprättade markanvisningsavtalen. 
I en framtida studie skulle det därför vara intressant att studera huruvida målen om social 
hållbarhet implementerades i Fokus Skärholmen samt vad det fört med sig för konsekvenser på 
området och för de boende. Således skulle det bli möjligt att besvara frågan: ”Social hållbarhet 
– höll det hela vägen?” 
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