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Sammanfattning  

 
Denna uppsats behandlar kommunala åtgärder för ökad social hållbarhet i olika bostadsområden. 
Uppsatsen grundar sig i social hållbarhet och kunskapsluckan gällande hur åtgärder för ökad social 
hållbarhet i olika typer av bostadsområden ser ut och om dessa åtgärder skiljer sig åt. Uppsatsen 
ämnar till att undersöka kommunala diskurser kring social hållbarhet och åtgärder som föreslås inom 
den fysiska planeringen för en ökad social hållbarhet i olika bostadsområden. Arbetet grundar sig i 
fallstudier av två kommuner; Haninge och Södertälje kommun inom vilka två miljonprogram och två 
mer “traditionella” bostadsområden har valts ut, där båda kommunerna innehåller respektive typ av 
bostadsområde. Därefter har kommunala styrdokument som behandlar respektive bostadsområde 
analyserats med hjälp av diskursanalys för att undersöka hur kommunen skriver om den sociala 
hållbarheten inom områdena och vilka åtgärder som föreslås för dem. Den specifika inriktningen 
inom det diskursanalytiska fältet som har valts för diskursanalysen är Laclau och Mouffes 
diskursteori.  
 
I analysen framgår det att de nodalpunkter som omfattas av kommunernas sociala hållbarhetsdiskurser 
binds ihop med ett antal element och flytande signifikanter (och därmed åtgärder), som både liknar 
men även skiljer sig mellan de olika kommunernas diskurser. Utöver detta är det även möjligt att 
konstatera att de specifika kommunernas diskurser har skillnader samt likheter inom den egna 
diskursen vilket har föranlett olika åtgärder för hur man ska öka den sociala hållbarheten i kommunen.  
 
 
Nyckelord: social hållbarhet, kommuner, åtgärder, diskursanalys, fallstudier, diskursteori, fysisk 
planering, Södertälje, Haninge, miljonprogram, Lina, Pershagen, Brandbergen, Dalarö  
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1. Inledning  

De senaste årtiondena har hållbarhet varit en stor del av samhällsutvecklingen, inte minst inom den 
fysiska planeringen (Dempsey, Bramley, Power & Brown 2009, s.289), den sociala 
hållbarhetsaspekten har dock fått mindre uppmärksamhet än sina motparter ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet (Dempsey et al. 2009, s.289; Boström, 2012, s.3). Inom den fysiska planeringen finns bland 
annat plan- och bygglagen (2010:900) samt Boverket, som är den fysiska planeringens främsta 
lagstiftning samt den myndighet som i den svenska kontexten har det främsta ansvaret för den fysiska 
planeringen. Plan- och bygglagen samt Boverket är därför viktiga faktorer som fysiska planerare inom 
respektive kommun på ett eller annat sätt ska förhålla sig till och får därför en viktig roll i hur den 
sociala hållbarheten använts runt om i landet. 
 
I plan- och bygglagens (2010:900) portalparagraf skrivs följande: 

 
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar 
till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 

 
Boverket (2010, s.21) nämner i rapporten Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt att:  
 

Allmänt anses begreppet hållbar utveckling bestå av tre ömsesidigt beroende delar; ekologisk eller miljömässig 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. [...] En socialt hållbar stadsutveckling ska i detta 
sammanhang ses som både en process och ett tillstånd. (Boverket 2010, s.21) 

 
Utifrån plan- och bygglagen och Boverkets diskussioner kring social hållbarhet är det möjligt att se att 
det finns svårigheter med att uppnå konsensus kring vad social hållbarhet i praktiken faktiskt innebär. 
Detta skapar i sin tur svårigheter för kommunerna som i sin relation till Boverket och plan- och 
bygglagen ska kunna tyda den sociala hållbarheten och vad det innebär för den specifika kommunen. 
Svårigheterna med att tyda social hållbarhet har styrkts i tidigare forskning (Syssner 2011, s.20; Cars 
2011, s.15; Boström, 2012, s.3; Dempsey et al. 2009, s.289), men resulterar oftast i något som inte 
specifikt inriktar sig på dess praktiska tillämpning i kommunerna. Det är av vikt att förstå hur 
kommunerna tillämpar begreppet social hållbarhet för att kunna förstå hur detta skiljer sig alternativt 
liknar varandra kommuner emellan, för att fortsättningsvis kunna utveckla arbetet med social 
hållbarhet och dess praktiska tillämpning ute i kommunerna. 
 
För att uppfylla kraven för en individuell examinering av detta arbete har uppsatsen delats upp på 
följande sätt: Evelina Israelsson har ansvarat för rubrikerna stadsbyggnadshistoria, metod, fallstudie 
Brandbergen, fallstudie Dalarö och analys Haninge. Sila Sahin har ansvarat för rubrikerna som 
behandlar begreppsdefinitioner, teori, fallstudie Lina, fallstudie Pershagen och analysen av Södertälje. 
Resterande rubriker har skrivits tillsammans i syfte att skapa en röd tråd, men även då dessa kräver ett 
gemensamt arbete för att skapa en helhet.  
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1.1 Problemformulering 

Begreppet social hållbarhet är ett omtvistat och tvetydigt begrepp, som har fått en stor betydelse inom 
bland annat den fysiska planeringen. Social hållbarhet fungerar som ett komplement till och verkar i 
symbios med den ekologiska och ekonomiska hållbarheten, men trots detta har den sociala aspekten 
fått en mindre genomslagskraft till följd av dess svårdefinierade karaktär. Detta har avspeglat sig i den 
fysiska planeringen där brist på en klar definition medfört svårigheter att formulera konkreta åtgärder 
för den sociala hållbarheten, men är trots detta något som ska tillämpas enligt plan- och bygglagen 
och är alltså stipulerat hos kommunerna. Detta är något som tidigare har uppmärksammats, något som 
däremot inte har fått ta lika stor plats i forskningen gäller åtgärder för ökad social hållbarhet i olika 
typer av bostadsområden och om dessa åtgärder skiljer sig åt. Det som i dagsläget saknas är en 
kunskap angående hur kommunerna tillämpar åtgärder för social hållbarhet och problemet som 
återstår är att vi idag inte vet om åtgärderna skiljer sig åt och i sådana fall hur dessa skiljer sig åt.  
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Denna kandidatuppsats ämnar till att undersöka den kommunala diskursen kring social hållbarhet och 
de kommunala åtgärder som föreslås för en ökad social hållbarhet i olika bostadsområden. Vidare 
syftar arbetet till att synliggöra likheter och skillnader i hanteringen av åtgärder för ökad social 
hållbarhet. Denna uppsats syftar till att bidra till en medvetenhet kring hur kommuner, explicit eller 
implicit, väljer att föreslå åtgärder för ökad social hållbarhet och syftar till att uppmärksamma de 
tankegångar som råder inom den kommunala diskursen för social hållbarhet, detta i avseende att 
skapa en medvetenhet kring hur de åtgärder som kommunen väljer att applicera på olika 
bostadsområden påverkar respektive områdes sociala situation.  
 
Forskningsfrågorna har skapats för att vidare konkretisera uppsatsens syfte och lyder som följande: 
- Hur ser åtgärderna för ökad social hållbarhet ut för olika bostadsområden?  
- Hur byggs diskursen kring åtgärder för ökad social hållbarhet upp? 
 

1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till social hållbarhet, även om social hållbarhet mer eller mindre hänger ihop med 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Även ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan komma att 
nämnas i viss utsträckning, men fokus är som tidigare nämnt på det sociala perspektivet. Fallstudien 
fokuseras till ett miljonprogram och ett “mer traditionellt” bostadsområde i Haninge respektive 
Södertälje kommun.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för information som ämnar till att skapa en förståelse för uppsatsens ämne. 
Nedan redovisas lagstiftning, begreppsdefinitioner och historia. 

2.1 Plan- och bygglag (2010:900) 

Plan- och bygglagen (2010:900) är en av de lagstiftningar som planerare har att förhålla sig till, och  
är därför viktig att belysa i denna bakgrund. I plan- och bygglagen 1 kap. 1§ respektive 2 kap. 3§ 
nämns bland annat följande: 

 
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar 
till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 
 
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja [...] 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, [...] 
 

Som det går att utläsa ur ovan nämnda citat från plan- och bygglagen, nämns det sociala som en viktig 
aspekt och som ett önskvärt resultat, men det är däremot inte preciserat vad detta innebär. Vad får 
detta för följder för den fysiska planeringen och dess arbete med den sociala hållbarheten? 
 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp har en central roll för att skapa en förståelse för det som arbetet ämnar att 
undersöka. Dessa begrepp bör därför definieras för att undvika eventuella feltolkningar samt för att 
läsaren ska få en förståelse för vad som avses med dessa begrepp när de används i texten.  
 
 
2.2.1 Hållbarhet 
År 1987 utgavs Brundtlandrapporten, på engelska kallad Our Common Future 
(Nationalencyklopedin, u.å.a). Målet med denna rapport var att anamma begreppet ”hållbar 
utveckling” och med begreppet som grund finna en lösning på rådande världskonflikter med fokus på 
världens miljö och resurser, det var även denna rapport som låg till grund för Agenda 21 och dess 
antagande i Rio år 1992 (Nationalencyklopedin, u.å.a). Göran Cars (2011. s.11) framhåller i texten 
Vad är hållbarhet? att Agenda 21 är ett handlingsprogram som har som mål att uppnå en hållbar 
utveckling främst genom att fattigdom och miljöproblem ska tas i beaktning samt bekämpas. I detta 
handlingsprogram beskrivs hållbarhet som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin, 
u.å.b). Nationalencyklopedin (u.å.b) framställer ”hållbar utveckling” som ett begrepp som anses 
angeläget att implementera i den globala utvecklingen, men har trots detta vitt skilda tolkningar som 
kan komma i konflikt med varandra. Ett exempel på en konflikt är att vissa hävdar att hållbarhet bör 
baseras på det som jorden klarar av att hantera och andra menar att människans livsvillkor istället 
måste prioriteras och då prioriteras oftast miljön i andra hand (Nationalencyklopedin, u.å.b). 
Nationalencyklopedin (u.å.b) framhåller även att det finns en oklarhet i hur ekonomisk, ekologisk och 
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social hållbarhet ska fördelas i samhället och att hållbarhet istället skulle kunna ses som ett 
händelseförlopp där dessa tre grunder kan förenas.  
  
Hållbarhet som begrepp är alltså tvetydigt och en exakt definition finns inte (Boverket 2010, s.21). 
Hållbarhet har dock blivit ett begrepp som har fått stort genomslag de senaste 30 åren, inte minst inom 
samhällsplanering, stadsplanering och arkitektur där hållbarhet i större utsträckning börjat användas 
som grund för olika riktlinjer och ramverk (Dempsey et al. 2009, s.289). Hållbarhetsbegreppets tre 
pelare; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har genom åren antagit många olika tolkningar och 
former, vilket har påverkat vad som inom stadsplaneringssammanhang har kunnat titulerat sig som 
“hållbart” (Dempsey et al. 2009, s.289). Dock har den sociala delen av hållbarhetsbegreppet inte fått 
lika stort genomslag som de andra två delarna (Dempsey et al. 2009, s.289).  
  
I den svenska planeringen har hållbarhetsbegreppets genomslagskraft bidragit till att 
planeringsprocesserna har förändrats (Cars 2011, s.12). Bland annat har Agenda 21 implementerats på 
lokal nivå och miljöbalkens införande tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningar och andra 
koncept har skapat en grund för ett utökat hållbarhetstänk i planeringen (Cars 2011, s.12). När 
ovisshet råder gällande hur hållbarhetsbegreppet ska användas och hur hållbarhet ska uppnås uppstår 
dock problem, detta skapar enligt Cars (2011, s.13) ett underlag för en förenkling av begreppet 
hållbarhet och han menar att hållbarhet som begrepp nästintill blivit något av en trend som 
vanemässigt adderas till olika styrdokument. Problemet är att det oftast inte framkommer vad som 
menas med hållbarhet (Cars 2011, s.13). Göran Cars (2011, ss.14-15) menar att den ekologiska och 
den ekonomiska hållbarheten har fått störst fokus, inte minst i planeringssammanhang, även om dessa 
inte heller har någon fast definition menar Cars (2011, s.15) att det ändå finns en större 
överenskommelse angående dessa aspekter. Exempelvis brukar ekonomisk hållbarhet oftast baseras 
på betydelsen ”kostnader” medan den ekologiska dimensionen oftast handlar om “miljöpåverkan” 
(Cars 2011, ss.14-15). Den sociala hållbarheten har istället många fler tolkningar, skiftande från 
integration och deltagande, till att staden ska uppmana till möten människor emellan (Cars 2011, 
s.15).  
 
Att det finns så pass olika tolkningar av hållbarhet och hållbar utveckling beskrivs av Bill Hopwood, 
Mary Mellor och Geoff O’Brien (2005) i texten Sustainable Development: Mapping Different 
Approaches. De menar att det råder tre generella synsätt inom hållbarhetsdebatten; ”Status Quo”, 
”Reform” och ”Transformation” (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, ss.41-42). Med ”Status Quo” 
menas ett synsätt där en allmän uppfattning är att varken samhället i sig eller miljön måste förändras, 
istället ska en förändring ske och hållbarhet uppnås via affärslivets och marknadens apparater 
(Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, ss.42). Den ekonomiska tillväxten är alltså grundläggande för att 
hållbarhet ska kunna uppnås enligt detta synsätt (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, ss.42). ”Reform” 
innebär att samhälleliga problem inte nödvändigtvis behöver vara skapade av samhällets nuvarande 
strukturer, men att samhället anses behöva en grundläggande förändring i form av 
livsstilsförändringar och nya målsättningar, det är bland annat brist på kunskap som anses vara roten 
till problemen (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, s.43). Förändring ska ske genom att till exempel 
ny teknologi införs och att marknaden får stöd för att kunna anpassa sig (Hopwood, Mellor & O’Brien 
2005, s.43). ”Transformation” är ett synsätt som anser att det är miljön och samhället som spelar en 
stor roll till varför problem i samhället uppstår, de anser att en grundläggande förändring av samhället 
och miljön måste ske för att undvika problem (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, ss.45-46). Detta 
synsätt genomsyras av tankesätt som relaterar till ”social rättvisa” och har som angreppssätt fokus på 
att politiskt förändra samhällsstrukturer (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, ss.45-46). Politiken 
hänger ihop med socioekonomiska företeelser och dessa två aspekter bör beaktas gemensamt 
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(Hopwood, Mellor & O’Brien 2005, ss.45-46, 48). Dessa tre synsätt varierar ideologiskt och kanske är 
detta grunden till varför hållbarhet har så många olika definitioner? 
 
Sammanfattningsvis är alltså begreppet hållbarhet vitt skilt, specifikt angående den sociala 
dimensionen, vilket ska diskuteras ytterligare i nästa del av texten. Det som kan sägas är dock att 
hållbarhet är en eftersträvansvärd aspekt i den sociala och samhälleliga utvecklingen, där 
problematiken mestadels består i att definitionerna är så pass otydliga, samt att det finns många olika 
tolkningar angående begreppet. 
    

fig. 1 Exempel på hållbarhetens tre pelare i förhållande till varandra. 
  
  

2.2.2 Social hållbarhet 
Det ovan nämnda begreppet hållbarhet leder oss in på begreppet social hållbarhet, vilket är den 
specifika ”grundpelaren” som detta arbete avser att undersöka. Som tidigare nämnt har detta begrepp 
inte fått en lika stor genomslagskraft som de två övriga dimensionerna, bland annat då dessa har en 
större konsensus angående hur de ska preciseras. 

  
Magnus Boström (2012) beskriver i artikeln A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing 
social sustainability: introduction to the special issue att problematiken med social hållbarhet baseras 
på två grunder; dels hur definitionen av begreppet ska ske och dels hur social hållbarhet ska 
implementeras inom planering och andra verksamheter (Boström, 2012, s.3). Boström (2012, s.3) 
påpekar likt andra författare att denna dimension har fått en mindre genomslagskraft än ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Detta menar han kan ha sin grund i att social hållbarhet är svårare att 
definiera och implementera än de andra dimensionerna (Boström 2012, s.6). 
  
Josefina Syssner (2011, s.20) förklarar i sin text Staden i världen att en socialt hållbar stad har 
definierats som en stad där kommande generationers sociala välstånd inte sätts på spel på grund av 
nuvarande generationers aktioner för att uppnå välfärd. Denna definition är snarlik den som 
utformades i Brundtlandsrapporten som nämndes tidigare. Dock påpekar Syssner (2011, s.20) att 
denna definition inte är helt entydig eftersom social hållbarhet egentligen hänger ihop med idén om 
social rättvisa. Cars (2011, s.15) menar, som tidigare nämnt, att begreppet social hållbarhet har många 
olika tolkningar, vissa fokuserar på integration, vissa på deltagande, och andra på interaktion i 
samhället. Det finns definitioner som kan kopplas till idén om social rättvisa; där social hållbarhet 
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beskrivs vara grundat i att deltagande och sammanhållning ska ha starka positioner i samhället 
(Syssner 2011, s.20). Premisser som kan sammankopplas med begreppet social hållbarhet är enligt 
Syssner (2011, s.21) rättvisa mellan generationer, social rättvisa och deltagande, men även global 
rättvisa. 
  
Boström (2012, s.8) påpekar att vissa aspekter inom den sociala hållbarheten är enklare att mäta än 
andra; till exempel är sysselsättning och inkomstnivåer mätbara medan aspekter såsom livskvalitet 
blir svårare att mäta. Författaren beskriver även att ett problem i att definiera social hållbarhet delvis 
beror på att social hållbarhet hanteras som en separat dimension i hållbarhetsdiskursen (Boström 
2012, s.9). Han tar i samband med detta upp Sveriges sexton miljökvalitetsmål som exempel och 
beskriver hur dessa är den huvudsakliga inriktningen inom den hållbara utvecklingen inom den 
svenska samhällsplaneringen, även om det talas mycket om de andra dimensionerna (Boström 2012, 
s.9). Boström (2012, s.9) menar att den sociala dimensionen kommer i skymundan, eftersom det finns 
fler sätt att implementera ekonomiska och ekologiska mål i samhällsplaneringen medan det inte finns 
något liknande för den sociala aspekten. 
  
Boverket (2010, s.43) lyfter fram fem aspekter som anses vara av stor vikt i den rådande diskursen 
rörande social hållbarhet inom stadsutvecklingen: 

-    “helhetssyn” - att förnya bostadsområden ska kombineras med både fysiska och 
sociala åtgärder 

-    “variation” - bebyggelsens funktion och form ska ha en större variation 
-    “samband” - stadsdelar ska sammankopplas med varandra 
-    “identitet” - boende ska kunna känna en samhörighet med sitt område 
-    “inflytande och samverkan” - de som bor i områden som ska förnyas ska få 

uttrycka sina åsikter och dessa ska tas i beaktning. 
 

Gunnel Forsberg (2011, s.28) beskriver i sin text Uthålligt vardagsliv att stadens fysiska miljö spelar 
en roll i hur den sociala sfären utvecklas, planeringen kan alltså bidra till hur sociala relationer skapas 
och vad de karaktäriseras av. Forsberg (2011, ss.28-29) betonar att det i dagsläget är ett ideal inom 
samhällsplaneringen att instifta stadskärnor som tjänar den ”kreativa klassen”, alltså individer som har 
högre standarder och begär i sina vardagsliv. Dessa individer är präglade av konsumtion av varor och 
upplevelser såsom kaféer och evenemang och stadsrummen ska därför utformas för att vara så 
attraktiva och iögonfallande som möjligt för att dessa individer ska lockas (Forsberg 2011, ss.29 -30). 
Forsberg (2011, ss.29 -30) menar dock att dessa försök att göra staden så ”attraktiv” som möjligt 
bidrar till att den sociala biten faller i glömska. 
  
Dempsey et. al (2009) tar upp ett flertal olika faktorer som kan gynna social hållbarhet i städer. Dessa 
är både fysiska faktorer såsom grönytor, god tillgänglighet för fotgängare, estetiskt tilltalande 
offentliga rum, men också faktorer som är icke-fysiska såsom utbildning, social rättvisa, fördelning av 
resurser, interaktion människor emellan, arbete, traditioner, med mera (Dempsey et al. 2009, s.291). 
Begreppet social hållbarhet är enligt Dempsey et al. (2009, s.292) föränderligt och dynamiskt och 
baseras på vad som är tidsenligt och normen på den plats som berörs. Alltså går det att konstatera att 
begreppet möjligtvis inte går att definiera på ett sätt som är konsekvent utan kan istället behöva 
relateras till varje situation. Dempsey et al. (2009, s.297) menar att två grundläggande premisser inom 
den stadsmässiga sociala hållbarheten är “social jämlikhet” och “samhällelig hållbarhet”. Med “social 
jämlikhet” (sett från ett stadsmässigt perspektiv) menas ett samhälle där alla individer ska kunna delta 
i samhället utan att bli uteslutna på grund av deras ekonomiska, politiska eller sociala status 
(Dempsey et al. 2009, s.292). Med “samhällelig hållbarhet” menas bland annat invånarnas interaktion 
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med varandra, deltagande i samhället, identifiering med sitt närområde och trygghet (Dempsey et al. 
2009, ss.293-294). 
 

2.3 Stadsbyggnadshistoria  

För att skapa en förståelse för det svenska stadsbyggandet som ligger till grund för dagens 
bostadsbestånd redovisas nedan ett urval av de idéer och förändringar som skett från och med 1930-
talet till och med 2000-talet. Detta kompletteras sedan med information om modern arkitektur i de 
fallstudier för respektive bostadsområde som beskrivs i kapitel 6.  

2.3.1 1930 
I Svensk bostad 1850-2000 beskriver Ola Nylander (2013, s.65) att 1930-talets Sverige speglades av 
en bristande bostadsstandard och ett ökat statligt ansvar för de svenska bostäderna. Efter den 
ekonomiska kris som satte Sverige i den ekonomiska depression som drabbade landet under denna tid 
ansågs det viktigt att förse befolkningen med arbete med hjälp av statliga lån för byggnation, men 
även folkhemmet ansågs som en viktig del av lösningen (Nylander 2013, s.66), även 
Stockholmsutställningen var en bidragande faktor till 1930-talets idéer om bostadsbyggande skriver 
Kell Åström (1993, s.39) i Stadsplanering i Sverige. Lamellhusen kom att karaktärisera denna tid 
(Nylander 2013, s.68), det tillkom även nya typer av planlösningar (Nylander 2013, s.80) samt 
skapandet av bostadsbolag som med hjälp av staten syftade till att bygga bostäder för allmännyttan 
(Nylander 2013, s.70). Det var kollektivet framför individen som gällde under 1930-talets 
bostadsbyggande, man ansåg att en lösning för kollektivet skulle innebära att individen fick det bättre 
(Nylander 2013, s.74).  

2.3.2 1940 
Folkhemmet kom att bli än mer aktuellt i Sverige under 1940-talet och man införde även konceptet 
grannskapsenheter, vilket bland annat inkluderade sammanförandet av de lamellhus som byggts under 
1930-talet, till mer sammanhållna stadsdelar med egna servicecentrum (Nylander 2013, s.97). Den 
svenska bostadsstandarden var fortfarande låg (Nylander 2013, s.97) men man ville att alla invånare 
skulle ha tillgång till en god boendestandard oavsett inkomst (Nylander 2013, s.98), man började 
återigen se till det industrialiserade bostadsbyggandet (Nylander 2013, s.98). Under andra världskriget 
blev det svenska bostadsbyggandet lidande och många verksamma inom byggindustrin utan arbete, 
vilket bland annat föranledde grundandet av Riksbyggen 1941, samma år infördes även statliga lån, 
som sköttes av Statens byggnadslånefond (Nylander 2013, s.99). För att erhålla ett lån från Statens 
byggnadslånefond skulle den planerade byggnationen uppfylla ett antal kriterier, som var baserade på 
den bostadsforskning som bedrevs under denna tid (Nylander 2013, s.99). Kristian Berg (1999, s.25) 
skriver i Thomas Halls antologi Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande att den 
Bostadssociala utredningen mellan 1945 och 1947 syftade till att förbättra den rådande 
bostadssituationen i landet, något som sedan gick vidare till riksdagsnivå. Riksdagens beslut 
medverkande bland annat till att stärka det kommunala planmonopolet samt till ett ökat kommunalt 
ansvar för bostadsförsörjning och en stärkt position för planinstituten (Berg 1999, s.25). Resultatet 
blev under senare delen av 1940-talet bildandet av kommunala bostadsbolag, som skulle bygga i 
allmännyttans intresse - ett byggande som gynnades i det svenska samhället (Nylander 2013, s.100). 
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2.3.3 1950 
Under 1950-talet utvecklades konceptet med grannskapsenheter till så kallade ABC-städer, vilket 
innebar att arbetstillfällen skulle tillföras i de bostadsområden som tidigare endast innefattade 
bostäder och centrum (Nylander 2013, s.124). Under den andra hälften av 1950-talet var systemet 
med kommunal och statlig planering relativt utvecklat med bland annat kommunala nämnder för 
planering på kommunal nivå (Berg 1999, s.25). Trångboddheten och de utdaterade bostäderna var 
dock fortfarande ett problem under 1960-talet och Bostadsbyggnadsutredningen som startade 1959 
beslutade att den önskade riktningen för byggnation i landet skulle uppgå till 80 000 bostäder per år 
(Berg 1999, s.25). Den omfattande produktionen av bostäder i kombination med ett minskande antal 
industriarbetare skapade oroligheter bland landets politiker, man ville effektivisera byggandet i syfte 
att tillgodose produktionens behov och fortsatta överlevnad (Berg 1999, ss.25-26) genom en rad olika 
lösningar. Lösningarna innefattade bland annat tydliggöranden av den administrativa processen för 
byggande, men även ett industrialiserat byggande med massproduktion av byggnadsdelar och stärkta 
roller för kommuner och byggherrar samt förändrade möjligheter för låntagande (Berg 1999, s.26). 
Industrialiseringen skedde under 1950-talet, under samma period hade en del kommuner slagits 
samman och bildat större kommuner, vilket skapade förutsättningar för politikens lösningar (Berg 
1999, s.26). I syfte att öka bostadsstandarden införde byggnadsstyrelsen byggnormer som krav för 
låntagande, dessa krav har sedan dess justerats ett antal gånger i syfte att bibehålla en fortsatt ökad 
bostadsstandard (Berg 1999, s.26). Trots statens ökade ansvar inom bostadsbyggandet blev det dock 
allt mer kostsamt att bygga (Nylander 2013, s.126). Det var även under denna tid som rivningar av en 
del städers innerstadskärnor genomfördes, dessa fick ibland ge utrymme åt parkeringsplatser och 
affärshus, eftersom det ansågs kostsamt att bygga om och renovera (Nylander 2013, s.127).  

2.3.4 1960-1970 
Byggnadsstadgan från 1959 medförde nationella byggregler och 1963 infördes bostadsprogram på 
kommunal nivå (Berg 1999, s.26). Den ekonomiska situationen i Sverige såg allt bättre ut under 1960-
talet, men hade trots detta och en hög produktionstakt, problem med att tillgodose behovet av bostäder 
(Berg 1999, s.24). Under denna tid var urbaniseringen ett faktum och arbetskraftsinvandringen likaså 
skriver Berg (1999, s.24) samt Sonja Vidén (2012, ss.23-24) i antologin Miljonprogrammet - utveckla 
eller avveckla?, det var tillsammans med ett stort antal nyblivna ungdomar samt 
arbetskraftsinvandring som bostadsbristen blev allt tydligare i det svenska samhället (Berg 1999, 
ss.24-25; Nylander 2013, s.149). Rationella metoder för byggnation förespråkades av regering och 
riksdag men bostadsstandarden var låg, vilket föranledde politiken att ta tag i frågan, bland annat 
Ingvar Carlsson dåvarande ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund, var med och 
arbetade för byggnationen av en miljon bostäder, förslaget gick 1965 igenom i 
statsverkspropositionen (Berg 1999, ss.24-25). 
  
Bostadsbyggnadsutredningen förutspådde till följd av en ökad realinkomst i Sverige en ökning av 
bostadsefterfrågan, något som miljonprogrammet inte skulle kunna tillgodose, slutsatsen blev att 
utbyggnaden bör ske på ett strukturerat sätt, där denna främst koncentreras till större städer (Berg 
1999, ss.26-27; Vidén 2012, s.24). För att lösa detta ansågs det viktigt med bland annat ytterligare 
industrialiseringar av byggnadsindustrin, men även andra former av upphandlingar samt ett 
bostadsbyggande som såg till de preferenser som fanns hos befolkningen (Berg 1999, s.27). För att 
uppmuntra till byggnation inrättades bland annat ett lån för upprättandet av fabriker med 
maskintillverkning av byggnadsdelar (Berg 1999, s.27; Nylander 2013, s.159), lån för byggprojekt 
(Vidén 2012, s.25; Nylander 2013, s.159) samt ekonomiska insatser för att tillgodose det kommunala 
markförvärvet som det svenska miljonprogrammet skulle kräva (Berg 1999, s.27), och därutöver 
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tillkom även kvalitetssäkringar av byggvaror (Berg 1999, s.28). 1967 sammanfattades slutligen 
resultaten från de tidigare genomförda utredningarna, man kom fram till vilka riktlinjer som skulle 
leda Sverige till en miljon bostäder, detta innefattade bland annat den effektivisering och 
industrialisering av byggindustrin som tidigare nämnts, men även ekonomiska ställningstaganden 
(Berg 1999, s.28). Arbetet med miljonprogrammet kan sägas ha startat långt innan det som i dagligt 
tal benämns som miljonprogrammet, till följd av bland annat en rad bearbetningar av byggindustrin 
och de administrativa tillvägagångssätten (Berg 1999, ss.28-29). Det var inte endast lägenheter som 
producerats under miljonprogrammets tid, i dess slutskede utgjorde produktionen till hälften utav 
småhus (Berg 1999, ss.28-29). När ekonomin försämrades under 1970-talet, skulle det visa sig att en 
del av de producerade bostäderna stod tomma (Berg 1999, ss.28-29; Nylander 2013, s.193), bland 
annat till följd av en minskad befolkning och utvandring, men landet hade uppnått sitt mål. 
Miljonprogrammet har kommit att bli ett omtvistat ämne (Berg 1999, s.28-29), idag härstammar en 
tredjedel av Sveriges bostäder från miljonprogrammets tid, där det mellan 1960-talet och mitten på 
1970-talet producerades 1,4 miljoner bostäder (Vidén 2012, s.22). 

2.3.5 Efter 1970-talet 
Under 1980-talet och 1990-talet började bebyggelsens utseende att förändras, från 1930-talets och 
miljonprogrammets funktionalism, skiftades idealet under denna tid istället till postmodernism 
(Nylander 2013, s.232). Postmodernismen ämnade till att konfrontera den uttryckslösa 
funktionalismen och dess idéer, utformningen av stadens rum blev alltmer intressant under denna tid 
(Nylander 2013, ss.232-233). Under denna tid tillkom ROT-avdraget och de nya hus som byggdes 
höll ofta inte de kvalitetsmässiga måtten, de bestod av sämre material och blev grogrunder för mögel, 
något som gjorde de boende i dessa hus sjuka (Nylander 2013, ss.230-231). I slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet skedde förändringar i Sveriges bostadspolitik; staten upphörde att bistå 
bostadsbyggandet med ekonomiska medel (Nylander 2013, s.259). Den politiska bilden förändrades 
även på grund av ett ideologiskt skifte då en borgerlig regering trädde i kraft år 1991 (Nylander 2013, 
s.259). Denna nya regering förändrade bostadspolitiken genom att dels avskaffa 
Bostadsdepartementet men även genom att införa en “marknadshushållning” och genom detta skifta 
fokus från hyresrätter till äganderätter (Nylander 2013, s.259). Under 1990-talets lågkonjunktur blev 
allt fler lägenheter tomma, bostadsbyggandet avtog också kraftigt (Nylander 2013, s.260). Det starkt 
förstatligade bostadsbyggandet kom under 1990-talets mitt att bli nästintill helt decentraliserat och bli 
en angelägenhet styrd av marknaden (Nylander 2013, s.260). Lokaliseringen av bebyggelsen var 
något som spelade en central roll i 1990-talets bostadsbyggande, “attraktiva” lägen blev normen och 
omvandlingar av områden blev den nya bebyggelseutvecklingen (Nylander 2013, s.261). Byggherrens 
roll förändrades också under 1990-talet - från allmännyttans starka position blev nu de större 
byggföretagen de aktörer som tog över rollen i bostadsbyggandet, de började till skillnad från de 
statliga aktörerna besvara marknadens efterfrågan av stora lägenheter med “attraktiva” lägen 
(Nylander 2013, s.262). Dessa nya lägenheter var bostadsrätter och andelen sådana ökade från 20% år 
1990 till 40% 1999 (Nylander 2013, s.262). De nya och stora bostadsrätterna föranledde även en 
förändring av planlösningarna - större ytor, bättre kvalitet på byggmaterial och innovativa relationer 
mellan olika rum blev den nya standarden under 1990-talet (Nylander 2013, s.262).  
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3. Teori   
I detta kapitel redogörs för arbetets kunskapsteoretiska och ontologiska utgångspunkter vilka skapar 
det teoretiska ramverk som analyserna av fallstudierna i detta arbete är uppbyggda på. I detta arbete 
används socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt eftersom den menar att det 
inte finns någon bestämd världsåskådning, detta skapas istället genom sociala konstruktioner (Bjereld, 
Demker & Hinnfors 2009, s.60). Detta kan kopplas till en central del i arbetet, som syftar till att 
undersöka hur diskursen kring olika typer av bostadsområden ser ut, således blir 
socialkonstruktionismen grunden till en av de i detta arbete valda metoderna för språkanalys - 
diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.11). Med utgångspunkt i diskursanalysen som 
metod, används diskursteori som det specifikt utvalda angreppssättet inom det diskursanalytiska fältet.  
  

3.1 Socialkonstruktionism 

Enligt Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009) i boken Varför vetenskap? åsyftas med 
begreppet socialkonstruktionism ett sätt att se på världen som härstammar från sedvänjor som anses 
vara språkligt och socialt konstruerade (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s.60). Världen skapas 
alltså tack vare vilket sätt som den åskådas och tolkas genom (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, 
s.60). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s.104) beskriver i boken Diskursanalys 
som teori och metod att socialkonstruktionismen, likt beskrivet av Bjereld, Demker och Hinnfors, att 
sättet världen ses genom baseras på normer om världen som både skapas och vidmakthålls genom att 
människor interagerar med varandra. Det är genom att vi ger både oss själva och verkligheten en 
bestämd betydelse som vi skapar en förståelse för världen och då dessa betydelser är obeständiga, kan 
verkligheten således också förändras i samklang med betydelserna (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s.150). Søren Barlebo Wenneberg (2010, s.12) beskriver i boken Socialkonstruktivism - 
positioner, problem och perspektiv att också språket och den kunskap vi är i besittning av är nära 
besläktade eftersom språket är socialt konstruerat och förutbestämmer hur vår verklighet ser ut, även 
språket är något som upprätthålls genom människors interaktion med varandra. Denna parallell mellan 
språket och dess relation till diskurser är en aspekt som alltså är central inom socialkonstruktionismen 
och som även knyter an till uppsatsens frågeställningar, detta eftersom fokus kommer att läggas på att 
undersöka språket (hur det skrivs om olika bostadsområden) – alltså diskursskapandet. 
  
Socialkonstruktionismen har inte en bestämd definition, utan det förekommer olika perspektiv inom 
teorin. Dock finns ett flertal egenskaper, framtagna av Vivien Burr, som är gemensamma för de olika 
perspektiven inom det socialkonstruktionistiska fältet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.11). 
Dessa egenskaper kan sammanfattas i fyra olika grundsyner. 
  

- Sanningen är inte objektiv, utan är styrd av hur individer beskriver världen 
- Våra sociala och kulturella fallenheter styr hur vi ser på världen 
- Hur vi betraktar världen styrs av och vidmakthålls av våra sociala handlingar 
- Dessa handlingar kan bli accepterade eller avvisade då kunskapen baseras på grundsyner som 

är socialt konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss.11-12). 
 
För att besvara arbetets frågeställningar anses den första och tredje punkten vara mest centrala 
eftersom att dessa beskriver olika uppfattningars påverkan på individer och deras sociala handlingar. 
Då en central del i arbetet som tidigare nämnt är att undersöka diskurser kring bostadsområden, blir 
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dessa aspekter intressanta att undersöka då dessa skapar en förståelse för hur de kan tänkas skapas 
samt förändras. 
  
Barlebo Wenneberg (2010, s.103) påpekar att det under de senaste decennierna skapats en förvirring 
angående vad socialkonstruktionismen innebär. Han menar, likt Winther Jørgensen och Phillips, att 
det egentligen inte finns en allmänt rådande uppfattning om vad begreppet innebär eftersom det är så 
svårt att beskriva (Barlebo Wenneberg 2010, s.103). Varför begreppet är så svårt att tyda menar 
Barlebo Wenneberg (2010, s.104) grundar sig i att det inte framkommer vilken verklighet det är som 
konstrueras; är det den fysiska, den sociala eller den subjektiva? 
  
Kritik som har riktats mot socialkonstruktionismen är att den inte är användbar samhälleligt eller 
vetenskapligt, detta eftersom det inte går att undersöka vad som är verkligt eller inte då det inte finns 
en specifik etablerad verklighet inom socialkonstruktionismen, samt att det inte går att bestämma om 
något är positivt eller negativt (till exempel om något i samhället bör förändras) eftersom det är ens 
egna utsago som avgör detta (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.149). Winther Jørgensen och 
Phillips (2000, s.151) svarar på denna typ av kritik med att lyfta fram de positiva sidorna av 
socialkonstruktivistiska angreppssätt. De menar att man med socialkonstruktionismen kan bidra till en 
förändring av den konstituerade världsbilden då en genom att ta ställning kan utmana den rådande 
uppfattningen av en företeelse och genom detta bidra till att en förändrande process kan påbörjas 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.151). Med socialkonstruktivistiska angreppssätt (exempelvis 
diskursanalys) kan en även kartlägga var och på vilket sätt denna förändring skulle kunna påbörjas 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.151). Diskursanalys som verktyg för att analysera språkliga 
och sociala företeelser, samt socialkonstruktionismen som stöttepelare utgör därmed en gedigen grund 
för att besvara arbetets frågeställningar och för att avslöja rådande diskursers karaktärsdrag. 
  
För att sammanfatta har socialkonstruktionismen alltså som grund att en ska vara kritisk mot den 
förutbestämda världssynen som råder i samhället. Den har också som grundläggande uppfattning att 
en sann och objektiv kunskap inte ska tas för givet (Burr 2003, ss.2-3). Socialkonstruktionismen står i 
kontrast till idéer om att världen är uppbyggd av det vi kan observera (Burr 2003, s.3). Det finns alltså 
ingen sann fakta inom socialkonstruktionismen - fakta skapas från olika världsåskådningar och 
interaktion människor emellan (Burr 2003, ss.6-7).    
  

3.2 Diskursteori 

I detta arbete har diskursteori använts som teoretisk utgångspunkt inom det diskursanalytiska fältet 
och är som tidigare nämnt den valda analysmetoden i detta arbete. Diskursanalysen som metod 
beskrivs i nästa kapitel. 
  
Diskursteorin myntades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe på 1980-talet och syftar till att 
undersöka hur det sociala konstrueras med hjälp av diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s.31). Diskursteorin är ett lämpligt socialkonstruktionistiskt angreppssätt då den är väldigt bred samt 
även är en av de mest autentiska teorierna inom socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, ss.31,13). Diskursteorin kan beskrivas som ett postmarxistiskt synsätt vars mål är att 
utveckla diskursteorin till något heltäckande, som innefattar hela den sociala världen med alla dess 
företeelser och utövningar (Howarth 2007, s.117). I denna teori anses alla handlingar vara 
meningsfulla och sättet de får sina betydelser på är genom deras skillnader (Howarth 2007, s.117). 
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David Howarth (2007 s.118) exemplifierar detta genom att beskriva att en skog kan betraktas på olika 
sätt beroende på vilken diskurs den ingår i. Till exempel kan skogen ses som en värdefull naturmiljö 
för rekreation, en dyrbar vara ämnad för försäljning eller ett hinder för ny bebyggelse (Howarth 2007 
s.118). Alla dessa olika syner baseras på sociala och politiska konstruktioner (Howarth 2007 s.118). 
Med utgångspunkt i detta är det möjligt att exempelvis säga att bostadsområden kan få olika meningar 
beroende på vilken diskurs de ingår i, de kan exempelvis ses som ”bra och fina” eller ”fula och 
problematiska” beroende på vilken världssyn de bygger på. 
   
Diskursteorin grundas i att “diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse och att betydelsen 
aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet” (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s.13). Begreppet “diskursiv kamp” kan sägas vara ledordet i denna teori (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s.13). I samhället kämpar olika diskurser för att vinna mot varandra och nå “hegemoni”, 
alltså att diskursen kan “säkra” betydelsen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.13). 
Grundpremissen inom diskursteori är att socialt skapade företeelser aldrig kan vara slutgiltiga, de är i 
ständig förändring, detta medför en så kallad “social strid” som skapar en ständig dragkamp i 
samhället angående hur samhälleliga företeelser ska definieras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s.31). Enligt Laclau och Mouffe ska diskursanalysen användas som ett redskap för att undersöka 
varför det i samhället finns en önskan om att samhälleliga företeelser ska bli obestridliga (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s.31). Detta är en intressant aspekt för att undersöka och kartlägga 
diskursers uppbyggnader och ombildningar. 
  
Hur betydelser förändras ses inom diskursteorin som politiska företeelser (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s.43). Politik i sin tur är mycket mer än bara politiska partiers verksamhet, det har även 
ett stort fokus på den uteslutande effekten; när människor skapar betydelser så exkluderas andra 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.43). Diskurser är alltså föränderliga, de kan ha olika betydelse 
vid olika tidpunkter och vissa diskurser kan ses som mer självklara då de alltid har varit på ett visst 
sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.43). Diskursteorin blir med tanke på denna uppsats syfte 
och frågeställningar ett lämpligt val då debatten om social hållbarhet och dess definition präglas av en 
ständig strid, förändring och önskan om att definiera begreppet.  
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4. Metod  

4.1 Fallstudie  

I detta arbete genomförs fallstudier av fyra olika områden i syfte att ta reda på hur kommuner, i sina 
planhandlingar, väljer att beskriva samt genomföra social hållbarhet. Fallstudierna har genomförts 
med hjälp av planhandlingar, som publicerats av respektive kommun i syfte att förstå hur arbetet med 
social hållbarhet sker ute på kommunerna. Nedan beskrivs fallstudie som metod, i syfte att skapa en 
förståelse för hur denna kan medverka till att besvara arbetets syfte och forskningsfrågor.  
 
Enligt Martyn Denscombe (2016, s.91) i Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna används fallstudier för att titta på fall i syfte att förstå dess olika 
processer och mekanismer, samt för att kunna koppla dessa lärdomar till en helhet, där det är av vikt 
att fallet har sådana gränser att denna inte smälter samman med omgivningen. Fallstudien ser inte 
endast till de resultat metoden medverkar till, utan processen dit är även av stor vikt då syftet är att 
förstå bakgrunden till olika sociala fenomen och händelser (Denscombe 2016, ss.92-93). Fallstudien 
kan vara induktiv eller deduktiv, men följer vanligtvis det förstnämnda, där syftet är 
informationssökande och förståelse för det som studien undersöker och resulterar i till följd av dess 
noggranna beskrivningar och undersökningar (Denscombe 2016, ss.94-95). Det är viktigt att belysa att 
valet av fall utgör grunden för den fortsatta undersökningen samt resultatet och att detta val bör se till 
undersökningens syfte även om denna kan variera (Denscombe 2016, ss.95-96). Fördelar med 
fallstudier framhålls av Denscombe (2016, s.103) och innefattar bland annat möjligheterna till ett 
helhetsperspektiv, möjligheter till att kombinera metoder samt ett uteblivet behov av att som forskare 
kontrollera forskningsenheten då metoden ser till realistiska fall, som de uppstår i verkligheten. 
Nackdelar anses däremot vara bland annat svårigheter att definiera fallet och vad som ingår i denna, 
avsaknaden av kvantitativa data kan medverka till svårigheter att mäta metodens legitimitet och 
generaliserbarheten, kan även denna vara föremål för ifrågasättande – kan resultaten appliceras på 
andra fall (Denscombe 2016, s.104)?  
 

4.2 Val av fall 

De fall som undersöks i denna uppsats har valts baserat på den problemformulering, det syfte samt de 
forskningsfrågor som har ställts upp i arbetets inledning. Arbetet syftar som tidigare nämnt på att 
undersöka olika typer av bostadsområden, varför två miljonprogram (Lina och Brandbergen) 
respektive två mer “traditionella” bostadsområden (Pershagen och Dalarö) valts i två kommuner, 
(Haninge och Södertälje), där varje kommun innehåller respektive typ av bostadsområde. Det har 
ansetts vara av vikt att de undersökta kommunerna innehåller respektive typ av bostadsområde, i syfte 
att påvisa hur dessa kommuner beskriver samt åtgärdar den social hållbarheten i respektive 
bostadsområde. De områden som valts för undersökning varierar i karaktär, har varierande 
problematik med social hållbarhet, som på ett eller annat sätt behandlats i planhandlingar för 
respektive bostadsområde, något som har varit av vikt för att kunna undersöka dessa. 



 

14 
 

 
 

fig 2. Södertälje och Haninge kommun i relation till varandra och övriga Sverige. 
 

4.3 Diskursanalys  

Diskursanalys har valts som metod i denna uppsats då den undersökning som genomförs syftar till att 
till att undersöka hur kommuner skriver om olika typer av bostadsområden men även då det är av 
intresse att se till de åtgärder som kommunerna applicerar och om dessa liknar varandra eller skiljer 
sig åt och hur detta porträtteras av kommunerna själva. Nedan beskrivs diskursanalysen som metod 
mer utförligt i syfte att skapa en förståelse för hur den används i denna uppsats. 

Diskursanalysen kan användas för att förstå språket och det som förmedlas – medvetet eller inte 
(Denscombe 2016, s.398). Eva Bolander och Andreas Fejes (2015, s.90) skriver i antologin Handbok i 
kvalitativ analys att språket på olika sätt kan påverka det som förmedlas eller det som inte förmedlas – 
hur detta framställs, och om det framställs som något vanligt eller avvikande och samtidigt innehålla 
antaganden som inte explicit förmedlas. Diskursanalysen blir därmed ett sätt att synliggöra de saker 
som i stor utsträckning kan anses som självklara (Bolander & Fejes 2015, s.92). Denscombe (2016, 
s.398) menar att diskursanalys fokuserar på det implicita innehållet i tal och skrift, att 
tillvägagångssättet syftar till att se bortom det som talas eller skrivs med hjälp av ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot dessa (Denscombe 2016, s.398). Metoden utvecklades av postmodernister 
och används idag inom en rad olika samhällsvetenskapliga ämnen (Denscombe 2016, ss.398-399). Då 
diskursanalysen syftar till att förstå de sanningar som framställs i tal och skrift, måste forskaren se till 
det innehåll som inkluderas och det som utesluts, och är därför annorlunda än andra tillvägagångssätt 
som endast ser till det som explicit uttrycks (Denscombe 2016, s.399). För att kunna förstå det 
implicita i empirin måste analysen i diskursanalysens mening, bygga på andra kunskaper om 
samhället, något som annars inte hade varit möjligt (Denscombe 2016, s.399). Ordet diskurs syftar till 
sätt att tala eller skriva och som kan vara karaktäristiskt för exempelvis en yrkesgrupp (Phillips & 
Winther Jørgensen 2000, s.7). En individ som i sin situation på jobbet skulle falla in i den diskurs som 
är typisk för dennes yrkesgrupp skulle möjligen inte tillhöra eller bruka samma diskurs i sitt privatliv 
(Phillips & Winther Jørgensen 2000, s.7).   
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Denscombe (2016, ss.416-417) framhåller den kvalitativa analysens för- och nackdelar och menar att 
denna bland annat bygger på sådan information som gör den svårare att falsifiera, även om forskare 
kan komma fram till olika resultat, vidare har analysen även en fördel när det gäller undersökningar 
av sociala fenomen och situationer till följd av dess noggranna beskrivningar. Svårigheter med den 
kvalitativa forskningen grundar sig bland annat i problem med generalisering, samt empiri som är 
tagen ur kontext, som sedan kan komma att påverka resultatet (Denscombe 2016, ss.416-417).  

Nedan presenteras några av de begrepp som på ett eller annat sätt är relevanta inom diskursanalysen 
och som är relevanta för uppsatsens syfte, då denna uppsats syftar till att undersöka hur diskursen ser 
ut inom kommunerna idag och inte hur denna har förändrats över tid, urvalet av begreppen har gjorts 
därefter. 
 

4.3.1 Element 
Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2012, s.365) i Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys är de så kallade tecken, som är ständigt omstridda och 
som omdefinieras inom olika diskurser, kallade för element. Enligt Laclau och Mouffe är element 
föränderliga, då elementens definition skiljer sig åt mellan olika diskurser, diskursens uppgift anses då 
vara att försöka definiera dessa element tillfälligt (Phillips & Winther Jørgensen 2000, s.34). Försök 
att omdefiniera elementen och dess relation till varandra benämns som artikulation, det är bland annat 
detta som bidrar till skillnader mellan olika diskurser där ett element får olika betydelser beroende på 
vilken diskurs denna tillhör (Phillips & Winther Jørgensen 2000, ss.36, 55).  

4.3.2 Ekvivalens- & differenskedja 
Med en ekvivalenskedja sammanlänkas och beskrivs olika tecken – vad dessa innebär och motsatt 
(Phillips & Winther Jørgensen 2000, s.50). Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2017, s.260) 
i Analyzing Text and Discourse: Eight Approaches for the Social Sciences är det med hjälp av olika 
sådana tecken och hur de används och står i förhållande till varandra som diskursen kan förstås. 

4.3.3 Nodalpunkt  
Nodalpunkten är det element som de omgivande tecknen och elementen definieras (Bergström & 
Boréus 2012, s.367) och ordnas utifrån (Phillips & Winther Jørgensen 2000, s.33). Den så kallade 
nodalpunkten definieras dock även denna utifrån de element den är en del av (Phillips & Winther 
Jørgensen 2000, s.35). Det är möjligt att jämföra olika diskursers nodalpunkter för att skapa en 
förståelse för diskursernas likheter och olikheter, hur dessa är uppbyggda (Phillips & Winther 
Jørgensen 2000, ss.36-37). 

4.3.4 Hegemoni 
När diskursen når en sådan punkt att den inte längre ifrågasätts, kan man säga att diskursen uppnått 
hegemoni (Bergström & Boréus 2012, s.372), detta sker genom en så kallad hegemonisk intervention, 
där resultatet blir en diskurs som överordnas andra diskurser (Phillips & Winther Jørgensen 2000, 
s.55). Diskursanalysen tar här hjälp av så kallad dekonstruktion, som syftar till att påvisa framkomsten 
av den uppkomna diskursen och försöker förklara denna (Phillips & Winther Jørgensen 2000, s.56). 
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4.3.5 Flytande signifikant 
Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser kämpar om att få definiera (Phillips & Winther 
Jørgensen 2000, ss.35, 50), liknar begreppet nodalpunkt till viss del, skillnaden är att flytande 
signifikanter är tecken olika diskurser vill definiera och detta gäller alltså inte endast en isolerad 
diskurs (Phillips & Winther Jørgensen 2000, s.35; Bergström & Boréus 2012, ss.367-368).  
  

4.4 Dokumentär forskning 

Dokumentär forskning är som namnet antyder forskning med dokument som sin främsta och 
huvudsakliga källa (Denscombe 2016, s.319). Dokument kan enligt Denscombe (2016, s.319) 
kategoriseras in i tre grupper; skriftliga, visuella samt digital kommunikation. Den dokumentära 
forskningen syftar generellt sett inte endast till datainsamling, utan syftar ofta även till att undersöka 
dokumentens implicita och explicita mening (Denscombe 2016, s.319). Nyttan av att använda 
dokumentär forskning kan sammanfattas i att metoden generellt sett kan ske till en låg kostnad, 
informationen går ofta att verifiera av utomstående part, då informationen ofta är offentlig och 
tillgänglig för alla, med undantag för en del källor (Denscombe 2016, ss.338-339). Kritiken av den 
dokumentära forskningen baseras delvis på källhanteringen hos den forskare som använder sig av 
dokumentet, Denscombe (2016, s.339) framhåller även att forskaren bör vara medveten om det 
specifika dokumentets kvalité och om dokumentet kan anses vara objektivt.    
 
 
4.5 Metod- och teoridiskussion 

 
4.5.1 Validitet 
Ett resultat med hög validitet innebär att den genomförda operationaliseringen har undersökt det som 
var tilltänkt till en början och omvänt när det gäller låg validitet, då har operationaliseringen föranlett 
en undersökning som inte undersökt det som ursprungligen var tanken (Bjereld, Demker & Hinnfors 
2009, ss.112-113).  
 
4.5.2 Reliabilitet  
Reliabiliteten syftar till att bedöma om undersökningen utfördes korrekt (Bjereld, Demker & Hinnfors 
2009, ss.115-116). Det finns olika sätt att se till reliabiliteten i en undersökning, detta kan exempelvis 
undersökas genom att en annan forskare får utföra samma undersökning och kallas då för 
intersubjektivitet, man kan även titta på olika faktorers inverkan på resultatet (Bjereld, Demker & 
Hinnfors 2009, ss. 115-116).   
 
4.5.3 Etiska implikationer  
I detta arbete behandlas inte information från specifika individer, varför denna kandidatuppsats 
generellt sett inte kan antas medföra några omfattande etiska implikationer, som påverkar specifika 
individer. Däremot, är det möjligt att det kan uppstå konsekvenser av att man kategoriserar områden 
och sätter “stämpel” på dessa, vilket är något som långsiktigt skulle kunna anses påverka specifika 
områden, dock inte specifika individer. De i fallstudierna undersökta dokumenten är offentliggjorda 
då dessa har producerats samt publicerats av kommunerna själva. Detta betyder att den information 
som ligger till grund för denna undersökning alltså redan är möjlig att tillgå och denna undersökning 
kan därför inte sägas medföra några ytterligare etiska implikationer för de berörda kommunerna. 
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4.5.4 Felkällor 
Det finns inte lika mycket empiri tillgängligt för varje bostadsområde som undersöks i fallstudierna 
vilket kan bidra till en begränsad uppfattning av vad kommunen anser om områdena samt vilka 
åtgärder som föreslås. Detta kan i sin tur påverka diskursanalysens genomförande och resultat. En 
ytterligare felkälla kan baseras på att en diskurs inte går att granska separat i och med att forskarna 
alltid är närvarande i och påverkas av diskursen som undersöks (Bolander & Fejes 2015, s.94). Det är 
även viktigt att vara medveten om att det inte går att fullständigt uttömma en diskurs och att kartlägga 
alla element och flytande signifikanter är därför inte möjligt.  
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5. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten syftar till att skapa en överblick över den litteratur som kan anses vara relevant 
för att skapa en förståelse för den tidigare forskning som finns inom ämnet, de titlar som lyfts fram i 
denna översikt behandlar olika delar av det som uppsatsen syftar till att undersöka, dels social 
hållbarhet men även segregation, eftersom dessa aspekter till stor del är överlappande. I denna 
uppsats undersöks som tidigare nämnt två specifika kommuner i en svensk kontext, varför mycket av 
den litteratur som behandlas i denna forskningsöversikt behandlar social hållbarhet och segregation ur 
en svensk kontext, majoriteten av litteraturen är därför på svenska.  

5.1 Social hållbarhet  

Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka de eventuella skillnaderna i hanteringen av åtgärder 
för ökad social hållbarhet blir detta ämne således en central del i arbetets syfte och frågeställningar. 
Social hållbarhet har undersökts av ett flertal forskare, ett urval av dessa presenteras nedan. 
 
 
5.1.1 Magnus Boström - A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing 
social sustainability: introduction to the special issue  
Magnus Boström (2012, s.3) tar i sin artikel A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing 
social sustainability: introduction to the special issue upp problematiken med att implementera social 
hållbarhet i hållbarhetsarbetet och inkluderar diverse forskning som behandlar svårigheterna samt 
fördelarna med begreppet. Författaren avslutar med att försöka konkretisera för- och nackdelarna med 
användningen av begreppet social hållbarhet, han menar att begreppet nödvändigtvis inte alltid är det 
mest användbara för att förstå diverse fenomen, men att begreppet i andra fall har stor användbarhet i 
relation till bland annat andra begrepp inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Boström 2012, 
s.13).  
 
5.1.2. Dempsey et al. - The Social Dimension of Sustainable Development: Defining 
Urban Social Sustainability  
The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability av Nicola 
Dempsey, Glen Bramley, Sinéad Power och Caroline Brown (2009) är en rapport som diskuterar 
begreppet social hållbarhet och dess applicering i en planeringskontext. I denna text diskuteras den 
fysiska miljön och dess relation till begreppet social hållbarhet samt begreppet social hållbarhet i sig 
och dess debatterade tvetydighet (Dempsey et al. 2009, s.289). Författarna tar även upp olika kriterier 
som kan tänkas ingå inom den sociala hållbarhetssfären och som har en koppling till den fysiska 
miljön (Dempsey et al. 2009). Slutsatsen är att social hållbarhet inom samhällsplanering bottnar i två 
aspekter, ”social jämlikhet” och ”samhällelig hållbarhet”, dessa två aspekter anser författarna är ett 
verktyg för att förstå social hållbarhet ur ett planeringsperspektiv (Dempsey et al. 2009, s.297). Denna 
text bidrar med en diskussion och översikt över den pågående debatten om social hållbarhet samtidigt 
som den undersöker vilka framträdande perspektiv som framkommer i debatten om social hållbarhet. 
Den bidrar även till en förståelse om begreppet social hållbarhet och varför begreppet är så tvetydigt 
samtidigt som den undersöker ämnet utifrån samhällsplaneringens perspektiv. 
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5.2 Segregation 

Social hållbarhet och segregation är överlappande aspekter, vilket är anledningen till att det har 
bedömts vara av vikt att inkludera litteratur som behandlar segregation i forskningsöversikten, då 
denna bidrar till att skapa en förståelse för social hållbarhet i sin helhet och fungerar kompletterande i 
och med att en utmärkande del av den svenska forskningen om social hållbarhet fokuserat på 
segregation.  
 

 
5.2.1 Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi - Miljonprogram och 
media - Föreställningar om människor och förorter  
Miljonprogram och media - Föreställningar om människor och förorter av Urban Ericsson, Irene 
Molina och Per-Markku Ristilammi (2000) är en bok framtagen i ett samarbete med författarna samt 
Riksantikvarieämbetet och Integrationsverket. Denna bok undersöker ett antal miljonprogram i 
Järvafältet i Stockholm och har som mål att dels bidra med kunskap om dessa områden och dels 
undersöka vad det är som påverkar uppfattningen om områdena. Ett fokus ligger i denna text på 
mediernas ofta negativa tolkning av miljonprogram och hur detta kan bidra till att uppfattningen av 
dessa områden förändras i samklang med de negativa utsagorna som medierna bidrar med (Ericsson, 
Molina & Ristilammi 2000, ss.7-8). Författarnas slutsats är att mediernas skildring av Järvafältets 
miljonprogramsområden bidrar till att området ses som problematiskt (Ericsson, Molina & Ristilammi 
2000, s.102). Vidare bidrar skildringarna av dessa områden till att integrationsprocesserna i samhället 
saktas ned samt att en mental segregation skapas mellan individer med olika bakgrunder (Ericsson, 
Molina & Ristilammi 2000, ss.103, 106). Denna bok bidrar med kunskap om media och andra 
aktörers skildringar av miljonprogram och hur dessa påverkar den allmänna uppfattningen av 
områdena, både hos utomstående men även hos de som bor i områdena. Den skapar alltså en 
förståelse för hur en diskurs om ett ämne påverkar hur ämnet uppfattas och hur de som har makten 
över diskursen kan bidra till detta.  

 
5.2.2 Eva Öresjö - Att vända utvecklingen  
Eva Öresjö (1996) tar i sin rapport Att vända utvecklingen på uppdrag av SABO, bland annat upp 
lärdomar från tidigare försök att förändra miljonprogramsområden, men uppmärksammar även 
segregation och diskussioner kring detta. Öresjö (1996, s.36) diskuterar bland annat 
boendesegregationens olika sidor och problematiserar segregationens eventuella för- och nackdelar. 
Vidare nämner Öresjö (1996, ss.35-36) bland annat Brandbergen i Haninge kommun som ett exempel 
där kommunen genomfört sådana ändringar av området, att detta fick ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i stort och diskuterar vidare ombyggnationer samt förändringar av miljonprogrammen och 
hur detta har påverkat berörda områden för ombyggnation.  
 
5.2.3 Elisabeth Lilja - Den segregerade staden 
Boken Den segregerade staden – tre kvarter i Stockholms innerstad av Elisabeth Lilja (2011) 
undersöker tre kvarter i centrala Stockholm och deras förändring sedan 1960-talet. I denna bok 
undersöker Lilja (2011, s.8) det så kallade ”inifrånperspektivet” vilket behandlar hur invånare själva 
upplever sitt liv i staden och hur de bidrar till skapandet av den fysiska miljön samt relationen mellan 
miljön och invånarnas identitet. Hon beskriver vidare att Stockholms innerstad börjat inhysa en ny 
klass som kan leva och konsumera på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, vilket påverkat 
innerstadens struktur från grunden och alltså bidragit till en gentrifiering av området (Lilja 2011, s.8). 
Lilja (2011, s.8) beskriver även att denna gentrifiering inte problematiseras utan att det som istället 
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gör det är förorterna och att det är dessa som anses ha problem. Lilja (2011, s.8) konstaterar att de tre 
kvarteren som undersöks har förändrats markant i och med den gentrifiering som pågått de senaste 40 
åren i innerstaden. Hon menar vidare att innerstaden har blivit ett segregerat område, eftersom 
invånarnas bakgrunder förblivit homogena, förr bestod de av underklassen och nu enbart av medel- 
och överklassen (Lilja 2011, s.163). Denna bok bidrar med kunskap om hur segregationens 
mekanismer fungerar och vem det är som har rätt till staden. Hur kan segregation uppstå men inte 
problematiseras i vissa områden och varför anses inte vissa områden som är homogena bidra till 
segregation? Boken beskriver även historiken kring innerstadens gentrifiering och varför resultatet 
blev just detta.  
 
5.2.4 Per-Markku Ristilammi - Rosengård och den svarta poesin  
Rosengård och den svarta poesin – En studie av modern annorlundahet är en bok av Per-Markku 
Ristilammi (1994) som behandlar miljonprogramsområdet Rosengård i Malmö. Ristilammi (1994, 
s.23) tar i denna bok upp diskursen om Rosengård och beskriver hur den ser ut samt hur den har 
förändrats under tidens gång. Boken syftar även till att beskriva varför Rosengård kommit att präglas 
som ett ”problemområde” samt hur områdets utveckling kommer se ut i framtiden (Ristilammi 1994). 
Ristilammi (1994, s.153) menar att Rosengård är ett av de områden som givit upphov till det 
”multietniska Sverige”. Ristilammi (1994, s.153) beskriver därtill att integrationstankarna i 
Rosengårds fall syftar på strategier som är negativa för de boende i området. De fokuserar oftast på 
rivning av husen, att fler svenskar ska flytta till området eller att de boende ska flytta därifrån till 
andra områden, vidare beskriver Ristilammi att uppmärksamhet också läggs på ”avstigmatisering” av 
Rosengård, alltså att man försöker vända negativa aspekter till positiva (Ristilammi 1994, ss.153-
154). Denna bok bidrar med en diskussion över hur beskrivningar av områden skapas och upprätthålls 
och hur de förändras samt varför de kan tänkas förändras. Boken diskuterar även de som bor och 
verkar i området och hur de upplever området och fokuserar inte enbart på utomståendes tankar om 
Rosengård. Som tidigare böcker i denna forskningsöversikt skapar denna bok en förståelse om diskurs 
och meningsskapande, vilket är relevant för uppsatsens syfte. 
 
5.2.5 Lena Magnusson Turner (red.) - Den delade staden. Segregation och etnicitet i 
stadsbygden  
I antologin Den delade staden. Segregation och etnicitet i stadsbygden inkluderar Lena Magnusson 
Turner (2008, s.7) delar av den forskning som finns inom ämnet segregation, främst den 
boendesegregation som uppenbarar sig i staden. I litteraturen inkluderas en rad olika författare som på 
ett eller annat sätt berör ämnet segregation, varav en av dessa är Per Strömblad (Magnusson Turner 
2008, ss.161-162), som behandlar segregationens konsekvenser för samhället, han menar bland annat 
att alla människor på ett eller annat sätt påverkas av miljön runtomkring, han menar vidare att 
boendesegregationen kan komma att påverka de boendes möjligheter att ta del av sociala möjligheter. 
Strömblad framhåller även omgivningens inverkan på individen och hur denna i viss mån bland annat 
styr den information som individen exponeras för (Magnusson Turner 2008, ss.183-184). Mats 
Franzén (Magnusson Turner 2008, ss.47-48) pratar även om att det är viktigt att det inte blir ett ”vi 
och dem”-tänk, att den underliggande rädslan för ”den andre” bidrar till exkludering. Franzén 
(Magnusson Turner 2008, s.46) belyser även det synsätt som kan finnas, där boendesegregationen och 
valet av bostadsplats reduceras till individens ekonomiska styrka och att den så kallade segregationen 
därmed inte uppfattas som något problematiskt, utan snarare ett resultat av en fri marknad. Franzén 
(Magnusson Turner 2008, s.46) framhåller dock att detta synsätt inte gör någon skillnad på “vi och 
dem”, men att liknande retorik kan användas för att urholka segregationsbegreppet. 
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5.3 Övrig litteratur 

Under denna rubrik presenteras litteratur som bedöms relevant för att besvara arbetets frågeställningar 
men som inte explicit behandlar social hållbarhet eller segregation, men som bidragit till att skapa en 
förståelse för utvecklingen av de sociala aspekterna i den fysiska planeringen ur en svensk kontext. 
 
 
5.3.1 Thomas Hall - Rekordåren - en epok i svenskt bostadsbyggande  
I denna antologi inkluderar författaren Thomas Hall (1999) i Rekordåren – en epok i svenskt 
bostadsbyggande ett antal författare som respektive beskriver eller diskuterar miljonprogrammet och 
hur detta fungerat. Kristian Berg (Hall 1999, ss.24-30) skriver i denna antologi om 
miljonprogrammets historia och de administrativa och politiska beslut som föranlett denna. Vidare 
diskuterar en av författarna, Sonja Vidén i Hall (1999, s.189), i kapitlet Vård och förändring av hus 
och utemiljöer hur ombyggnationer samt förändringar av byggnader kan ha negativa konsekvenser för 
det sociala, om detta inte uppmärksammas som en del av förändringen. Denna litteratur anses viktig 
att inkludera då den skapar en bakgrundsförståelse för vad som förelåg bland annat 
miljonprogrammet, men även en del av dess följder.  
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6. Empiri 

 
fig 3. Brandbergen och Dalarö i relation till resten av Haninge kommun.  

 
6.1 Fallstudie Brandbergen  

 
6.1.1 Historia  
I Haninge kommuns plandokument Brandbergens utvecklingsprogram (2016, ss.6-7) presenteras 
Brandbergens historia, man nämner att det var under slutet av 1960-talet och mitten på 1970-talet som 
Brandbergen växte fram, ett område med byggnader speglade av sin samtid, något som under denna 
tid främst utgjordes av miljonprogrammet. Brandbergen skulle bland annat bestå av bostäder, med ett 
centrum i mitten och trafik som skulle vara separerad från bostäderna, med massiva byggnader med 
närhet till service (Haninge kommun 2016, s.6). Negativa konsekvenser i form av otrygghet och 
överskott på bostäder har enligt kommunen varit ett resultat av miljonprogrammet och det har 
genomförts försök att öka den positiva upplevelsen av Brandbergen i form av bland annat förändrade 
fasader och skapandet av nya mötesplatser (Haninge kommun 2016, ss.6-7). 
 
6.1.2 Nuläge 
Brandbergen har med sina cirka 11 000 invånare enligt kommunen en viktig funktion för den fortsatta 
utvecklingen av Haninge kommun (Haninge kommun 2016, s.2) och ligger i närhet av Handen, även 
denna en viktig plats för utvecklingen av kommunen (Haninge kommun 2016, s.5). I Brandbergen 
finns färre lägenheter av mindre storlek än kommungenomsnittet (Haninge kommun 2016, s.26), men 
det finns en variation av upplåtelseformer, flerbostadshus samt mindre hus skriver Haninge kommun 
(2016b, s. 44) i Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050. Det finns även närhet till 
rekreationsområden, företagsparker och tillgång till busstrafik (Haninge kommun 2016, s.5). Gällande 
befolkningssammansättningen inom Brandbergen bor främst människor födda utanför Norden i 
flerbostadshus och människor födda inom Norden i eget hus (Haninge kommun 2016, s.8). Grönskan 
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fyller en viktig funktion för området, Brandbergsparken bidrar till grönska inom bostadsområdet och 
fortsätter ut till de diverse grön- och rekreationsområden som omger området (Haninge kommun 
2016, s.10). Brandbergens centrum innehåller bland annat ett köpcentrum och trafikeras av ett antal 
bussar (Haninge kommun 2016, s.24), bland annat till Gullmarsplan (Haninge kommun 2016, s.17). 
Även bilen har en central roll i Brandbergen med sina breda vägar och det finns en stor tillgång till 
parkeringsplatser i området (Haninge kommun 2016, s.16). 

6.1.3 Den sociala hållbarheten 
Något som framkommit när kommunen pratat med invånare i Brandbergen är att man känner sig rädd 
när man vistas i området och att centrumverksamheten är nedgången, å andra sidan beskriver man 
även att man uppskattar närheten till grönska och att man upplever det behagligt att vistas i området 
(Haninge kommun 2016, s.7). Andelen anmälda brott har minskat, men invånarna känner sig allt 
oroligare, de pekar bland annat på en rädsla för att bli utsatt för brott och annan otrygghet (Haninge 
kommun 2016, s.20). Det finns enligt kommunen en rad problem inom Brandbergen, dessa består 
bland annat av bristande möjligheter till sysselsättning för ungdomar, men även otillgängliga bostäder 
och fysiska miljöer som bidrar till en uppdelning av platsen i form av bland annat höga, avskärmande 
byggnader samt vägar (Haninge kommun 2016, s.9). Dessutom, har andelen invånare i pensionsålder 
till exempel ökat, dessa invånare upplever svårigheter att ta sig fram i området och vill likt 
ungdomarna ha möjlighet att flytta till centrala lägen med mindre boyta (Haninge kommun 2016, 
ss.23-24). Andra problem som uppmärksammats behandlar otillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter, men även otrygghet när man rör sig längs gång- och cykelvägar (Haninge kommun 
2016, s.13), ibland är oskyddade trafikanter tvungna att gena över vältrafikerade vägar till och från 
bussen (Haninge kommun 2016, s.16), något som Haninge kommun (Haninge kommun 2017, s.9) 
även påtalar i planbeskrivningen Detaljplan för Söderby 2:60 och 2:61, Brandbergen centrum 
Brandbergen. Det finns en del vägar som utgör fysiska hinder, där bilister kör fort till följd av 
vägarnas goda körbaneförhållanden (Haninge kommun 2016, ss.15-16), utöver detta har invånarna 
påpekat att antalet parkeringar för diverse transportmedel inte tillgodoses, speciellt i de centrala 
delarna av området, vilket gör det osäkert och omständigt att parkera i området (Haninge kommun 
2016, ss.17-18), även busstorget i centrum är svårorienterat (Haninge kommun 2016, s.26). 
Mötesplatserna är viktiga inslag, det finns en rad olika, däribland biografen och centrum (Haninge 
kommun 2016, s.21), varav dessa är några av ungdomarnas favoriter (Haninge kommun 2016, s.23). 
Invånarna vill bland annat kunna umgås i centrum utan att behöva spendera pengar och att 
butiksurvalet ska representera den icke-homogena grupp som är bosatt i Brandbergen (Haninge 
kommun 2016, s.25).  

 
Gemenskapen är viktig i Brandbergen, och befolkningen utgörs som tidigare nämnt inte av en enda 
homogen grupp (Haninge kommun 2016, s.19) och det finns en variation av upplåtelseformer, vilket 
anses vara en fördel enlig kommunen (Haninge kommun 2016, s.27). Andelen med sämre hälsa ligger 
högre än kommungenomsnittet, vilket enligt kommunen har sin grund i att det finns en högre andel 
individer med lägre socioekonomisk ställning än i resterande delar av Haninge och kräver enligt 
kommunen en utredning (Haninge kommun 2016, ss.19-20). Antalet elever har sjunkit på 
Brandbergsskolan och allt färre är gymnasiebehöriga, men för ungdomar finns kommunalt stöd i 
arbetssökandet, bland annat företagsparkerna skapar arbeten och förutsättningar för Brandbergens 
ekonomi (Haninge kommun 2016, ss.23-24).  
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6.1.4 Åtgärder 
Brandbergens centrum ska tas tillvara och förbli den viktiga mötesplats den är idag, men utvecklingen 
bör även ske i takt med att Handen utvecklas och man bör arbeta för att Brandbergen ska bli en enhet 
och inte separata bostadsområden (Haninge kommun 2016, ss.2-3). Vid centrum finns möjligheter att 
förtäta med bland annat bostäder och verksamheter, något som kan komma att skapa en tryggare miljö 
med god framkomlighet för oskyddade trafikanter (Haninge kommun 2016, s.27). Även det gröna 
sambandet kan förbättras, detta genom att exploatera idag obebyggda fastigheter, med hänsyn till 
grönskan (Haninge kommun 2016, s.27). Möjligheter finns även till förbättringar av den fysiska 
miljön i centrum med tillhörande busshållplatser och för att lyckas skapa en trygg plats krävs att de 
olika aktörer som äger, förvaltar och använder sig av Brandbergens centrum samverkar (Haninge 
kommun 2016, s.25). När det gäller kollektivtrafiken i form av bussar till och från Brandbergen 
föreslår man att tidtabellen bör utökas i riktning mot bland annat Stockholm i syfte att skapa bättre 
möjligheter för de som pendlar i olika syften, något som bland annat skulle kunna möjliggöras med 
hjälp av förtätning (Haninge kommun 2016, s.17). Av- och påstigningsplatser för kollektivtrafiken 
föreslås ur ett längre perspektiv fungera som platser där Brandbergens invånare ska kunna mötas i en 
trivsam miljö, i syfte att inbjuda till fler möten mellan de som bor i flerbostadshusen och de som bor i 
enfamiljshushåll, dessa separerade av- och påstigningsplatser är idag till följd av bland annat 
separeringen av trafikslagen en osäker plats för Brandbergens invånare (Haninge kommun 2016, 
s.16). I syfte att skapa bättre kopplingar mellan Brandbergen och Handen föreslås bland annat en så 
kallad ekodukt, men förslag finns även för ett tillskott av bland annat bostäder och exempelvis konst 
för att minska osäkerheten när man färdas i området (Haninge kommun 2016, s.28). 
  
För en ökad trevnad föreslås tydliga entréer till Brandbergen med exempelvis planteringar, synliga 
från de motorfordon som passerar in i området (Haninge kommun 2016, s.15), man föreslår att man 
ska ha personer som representerar och sprider ett positivt rykte om Brandbergen utifrån de initiativ 
som genomförts inom området (Haninge kommun 2016, s.20). Vidare föreslår kommunen ett ökat 
samarbete mellan olika aktörer, däribland polisen, men även att arbetet för en ökad trygghet i 
Brandbergen måste anpassas efter de platsspecifika förutsättningar som finns (Haninge kommun 
2016, ss.20-21). Två av Brandbergens vägar föreslås få en stadsmässig karaktär med sänkta 
hastigheter, utöver detta föreslås etablering av nya övergångsställen, kommunen menar vidare att detta 
även ska kunna fungera som en sammankoppling av olika bostadsområden inom Brandbergen 
(Haninge kommun 2016, s.16). För att skapa tryggare gång- och cykelvägar föreslås röjning, 
förbättrad belysning samt att dessa tillgänglighetsanpassas, finansieringar bör då i första hand 
hänvisas till vissa prioriterade stråk (Haninge kommun 2016, ss.13-14). I syfte att öka 
cykelanvändandet föreslås en del cykelparkeringar kompletteras med exempelvis väderskydd 
(Haninge kommun 2016, s.17). Vidare föreslår kommunen att antalet bilparkeringar ska ses över för 
att bland annat bli av med parkeringar som inte används och istället hitta nya användningsområden för 
dessa (Haninge kommun 2016, ss.17-18).  
  
Känslan av att vara trygg menar kommunen varierar beroende på bland annat individ och bakgrund, 
men framförallt kön (Haninge kommun 2016, s.21). I syfte att skapa trygga platser bör åtgärder enligt 
kommunen baseras på de platsspecifika förutsättningarna (Haninge kommun 2016, s.21). När det 
gäller tillgängligheten till olika platser i Brandbergen bör man i fortsättningen se till anpassning av 
belysning och andra fysiska åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till olika områden 
(Haninge kommun 2016, s.23). För att öka aktiviteten dygnet runt och för att skapa fler arbetstillfällen 
i Brandbergen föreslås bland annat funktionsblandning eller bostäder och arbetsplatser, som skapar 
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möjligheter för människor att kunna arbeta och bo utan några längre restider och utan att vara 
bilberoende (Haninge kommun 2016, s.24). 
  
I syfte att tillgodose behovet av service och verksamheter för Brandbergens invånare, med varierande 
bakgrunder bör utbudet spegla dess befolkning (Haninge kommun 2016, s.19). Som ett svar på 
invånarnas avsaknad av prisvärda lokaler föreslår kommunen bland annat en större lokal med 
möjligheter till diverse aktiviteter, som kan lokaliseras till de centrala delarna av Brandbergen 
(Haninge kommun 2016, s.21). De unga i Brandbergen vill ha ett utökat utbud av aktiviteter, vill att 
den kommunala skolan ska behållas och utvecklas, något som även framhålls som en viktig aspekt av 
Haninge kommun (Haninge kommun 2016, s.23). Utöver den kommunala vägledning som erbjuder 
hjälp in i arbetslivet för unga i Brandbergen, föreslås även lokala aktörer bistå ungdomarna i deras 
arbetssökande (Haninge kommun 2016, s.23). Som ett svar på unga och gamlas efterfrågan på 
bostäder med en mindre boyta föreslår kommunen att man ska anlägga fler lägenheter i form av ett 
rum och kök respektive två rum och kök (Haninge kommun 2016, s.27). 
 

6.2 Fallstudie Dalarö  

6.2.1 Historia  
I Ortsanalys Dalarö presenterar Haninge kommun (2009, s.5) Dalarös historia och beskriver att det 
var under 1800-talet som invånare från Stockholm fick upp ögonen för Dalarö till följd av att 
Stockholm blivit allt mer nedgånget, men detta gällde då främst människor med en stabil 
socioekonomisk ställning, som hade råd att betala in sig hos de bofasta på Dalarö. Det var även under 
denna tid som trafiken med ångbåtar till och från ön inrättades (Haninge kommun 2009, s.5). Längs 
vattnet byggdes sommarvillor och i centrala Dalarö blev bebyggelsen allt tätare, branden blossade upp 
i slutet på 1800-talet, många av de byggnader som finns kvar från denna tid har endast bytt funktion, 
få hus har tillkommit från det att branden bröt lös och till dess att det byggförbud som gällde under en 
period avslutades (Haninge kommun 2009, s.5). Efter detta har byggnationen av Dalarö främst skett 
på specifika platser inom tätorten (Haninge kommun 2009, s.5).   

6.2.2 Nuläge 
I dagsläget fyller Dalarö en viktig funktion för de omgivande öarna, då det är på Dalarö som mycket 
av den logistik till och från skärgården, samt service och verksamheter som anses vara av betydelse 
för invånarna har lokaliserats (Haninge kommun 2009, s.2). Det är möjligt att ta sig till och från 
Dalarö med en rad olika färdmedel, varav egen båt, bil och färja är några exempel, många invånare 
som reser kollektivt reser via Handen för att ta sig vidare (Haninge kommun 2009, s.2), det finns dock 
bara en väg in och ut från Dalarö (Haninge kommun 2009, s.10). Tätorten beskrivs som pittoresk, 
med ett rykte bland folk med båtintresse och anses ha en intressant kulturmiljö, med möjligheter till 
diverse aktiviteter och tillgång till service (Haninge kommun 2009, s.3), med närhet till det 
omgivande vattnet (Haninge kommun 2009, s.6). Till följd av dess varierande terräng finns en del 
utkiksplatser, det finns även tillgång till badplatser och platser för rekreation och motion (Haninge 
kommun 2009, s.6). 

  
Runtom på Dalarö finns olika områden, varav en del domineras av permanentboende medan andra har 
en högre andel fritidsboende, centrala Dalarö domineras dock främst av permanentboende (Haninge 
kommun 2009, ss.7, 12), i centrum finns bland annat flerbostadshus. Majoriteten av servicen är 
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lokaliserad till specifika vägar och gator inom Dalarö, varav en av dessa angör Hotellbryggan där 
mycket av båttrafiken förtöjer, denna sträcka utgör enligt kommunen en viktig plats för möten 
(Haninge kommun 2009, ss.7-8). Det är bland annat dess smala gator och varierande arkitektur som 
ger Dalarö sina egenskaper (Haninge kommun 2009, s.12). 

6.2.3 Den sociala hållbarheten 

Bytet mellan transportmedel samt avgångstider anses önskvärt att se över enligt invånarna (Haninge 
kommun 2009, ss.2, 10). En annan faktor som lyfts när det gäller transport och logistik är avsaknaden 
av ett tillräckligt utbud av bilparkeringar samt båtplatser för bland annat besökande (Haninge 
kommun 2009, s.3), däremot anser man inte att bebyggelse i närheten av vattnet och annan privat 
egendom förhindrar allmänhetens tillgång till vattnet (Haninge kommun 2009, s.6). Möjligheten att 
färdas med båt anses medverka till tillgänglighet men även till mer aktivitet och det ligger en stolthet i 
dess historiska betydelse för tätorten (Haninge kommun 2009, s.10), man menar vidare att en 
omlokalisering av hamnen skulle kunna få positiva effekter för bland annat Dalarös handel och 
serviceverksamheter (Haninge kommun 2009, s.11). 
  
Prisläget på Dalarö är idag högt till följd av hög efterfrågan (Haninge kommun 2009, s.4), det finns ett 
behov av bostäder som är anpassade för bland annat äldre (Haninge kommun 2009, s.12). Vatten- och 
avloppssystemet är endast beräknat för det behov som är planlagt (Haninge kommun 2009, s.12), det 
finns farhågor för att utbyggnaden av internet i framtiden inte ska tillgodoses, något som dock 
fungerar bra i dagsläget (Haninge kommun 2009, s.3). Till följd av ett ökat antal boende och besökare 
under sommaren ökar trafikflödet med privata bilar men även tunga transporter till och från, men även 
inom tätorten vilket skapar otrygga miljöer och gör parkeringsbristen påtaglig (Haninge kommun 
2009, s.10). Trafiken är dock problematiskt även under andra årstider, man kör fort och parkerar så att 
sikten skyms, de vägar med dålig sikt och där man kör fort medverkar även till otrygga miljöer för 
oskyddade trafikanter, då dessa ofta är tvungna att dela utrymme med bilarna (Haninge kommun 
2009, s.10). Dalarö är i sin helhet tillgängligt, trots att broar och privatägda vägar är ett inslag, något 
som däremot skapat otillgänglighet är den kuperade terrängen då denna problematik ofta lösts med 
hjälp av trappor som inte är anpassade till personer med till exempel funktionsvariationer, dessutom är 
underhållet periodvis bristande och detsamma gäller belysningen på en del platser (Haninge kommun 
2009, s.8). På en del platser skapar biltrafiken problem med framkomligheten inom olika områden 
(Haninge kommun 2009, s.8). Gällande rekreationsmöjligheter på Dalarö finns ett urval, det finns 
bland annat en badplats och en statlig park, däremot finns ingen allmän park för dess invånare, de 
utkiksplatser som finns är i många fall otillgängliga och svårorienterade, utan tillräckliga möjligheter 
för parkering (Haninge kommun 2009, s.6). 
  
Bland annat matvarubutiken och andra service- och verksamhetsfunktioner fungerar som viktiga 
platser för möten mellan människor i tätorten, däremot anses inte torget tillhöra denna kategori 
(Haninge kommun 2009, s.7). Det anses finnas tillräckligt med lokaler, däremot saknas en större lokal 
för utrymmeskrävande aktiviteter, som inte innefattar idrott (Haninge kommun 2009, s.13). Runt 
centrum finns det en del lokaler, en del av dessa har idag ingen funktion och skapar därför en negativ 
effekt för området, dessutom stänger en del av butikerna under lågsäsongen (Haninge kommun 2009, 
s.13). Invånarna uppskattar dock de butiker som finns, även om det skulle kunna tillkomma fler 
matserveringar, så uppskattar man att de lokala butikerna fungerar som viktiga platser för umgänge 
och möten sinsemellan (Haninge kommun 2009, s.13), detsamma gäller vården, äldrevården och 
barnomsorgen i tätorten, även om exempelvis fler platser för de äldre inom äldrevården, fler anställda 
och större lokaler inom barnomsorgen efterfrågas (Haninge kommun 2009, s.13). Var man träffas och 
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umgås varierar mellan invånarna, men i anslutning till bland annat matvarubutiken och 
bensinstationen vistas många oavsett ålder, även idrottsanläggningen är en viktig mötesplats (Haninge 
kommun 2009, s.15). Eftersom utbudet av olika verksamheter och service begränsas under 
lågsäsongen, så finns endast ett fåtal platser för exempelvis förtäring av mat och dryck, en del av 
dessa har inte den vardagliga funktion som mötesplats som hade önskats, det finns inte heller något 
diskotek eller dylikt (Haninge kommun 2009, s.15), inte heller finns det mycket aktiviteter för de 
unga som är bosatta på Dalarö (Haninge kommun 2009, s.16). Dock har man tillsammans med 
kommunen hyrt lokaler som har föranlett skapandet av fler mötesplatser, därutöver anordnas diverse 
evenemang i kyrkans lokaler (Haninge kommun 2009, s.16). Det anses inte vara svårt att skapa sig 
kontakter på Dalarö, nyinflyttad eller inte (Haninge kommun 2009, s.16). Många träffas i samband 
med gemensamma aktiviteter som är öppna för alla, detsamma gäller de unga (Haninge kommun 
2009, s.16), trots att de ungas utbud av aktiviteter bör utökas (Haninge kommun 2009, s.17). Skolan 
har dessutom för lite utrymme och det är brist på lärare (Haninge kommun 2009, s.14).  
 
Det råder delade meningar angående om man ska fortsätta exploatera Dalarö eller inte, en del vill 
behålla dess karaktär, andra utveckla denna (Haninge kommun 2009, s.17), platsen i sig anses inte 
vara segregerad, men i förhållande till resten av kommunen anses Dalaröborna ha en starkare 
socioekonomisk ställning. Majoriteten av befolkningen är födda i Europa och den enda religiösa 
samlingsplatsen är en kyrka (Haninge kommun 2009, s.17). Man är inte utsatt för ett stort antal 
inbrott, man förebygger mobbing och är generellt trygg, förutom när det gäller biltrafiken, specifika 
stråk där man inte har sikt och belysningen är undermålig och i samband med vandaliseringar under 
sommartid (Haninge kommun 2009, ss.17-18). Jämställdheten i utbudet av aktiviteter ser ut som 
genomsnittet (Haninge kommun 2009, ss.18-19). 
 
6.2.4 Åtgärder 
Som förslag på åtgärder föreslår kommunen bland annat att Dalarö bör få en starkare koppling med 
sin omgivning i form av fler avgångar (Haninge kommun 2009, ss.2-3), men man föreslår även att det 
ska skapas en entré i hamnen genom förändringar av platsen och dess omgivning (Haninge kommun 
2009, s.2), detsamma gäller de andra entréerna (Haninge kommun 2009, s.22). Vidare vill man bygga 
på Dalarös egen karaktär och inte påverka denna vid nybyggnationer, nybyggnationer ska istället 
tillgodose behovet av varierande boendeytor för olika familjesammansättningar och åldrar utan att 
konkurrera med den befintliga bebyggelsen och ska istället anpassas till denna (Haninge kommun 
2009, s.4). Ett annat förslag innebär att bostäder för unga, som ofta har en mer begränsad ekonomi 
inte bör anläggas i de mest centrala delarna (Haninge kommun 2009, s.12), medan bostäder för äldre 
föreslås etableras centralt då dessa har en bättre ekonomisk ställning (Haninge kommun 2009, ss.12, 
22). För att kunna säkerställa Dalarös framtid föreslår man att parkeringsbehovet för diverse fordon 
ska ses över, men även se till att vatten- och avloppssystemets utbyggnad samt tillgången till 
kollektivtrafik och andra färdmedel samt tillgången till internet säkerställs (Haninge kommun 2009, 
s.22; Haninge kommun 2016b, s.46). Man ska kunna bo på Dalarö hela livet, man måste därför se till 
att det även finns tillgång till barnomsorg (Haninge kommun 2009, s.22). Som tidigare nämnt ska 
Dalarös karaktär bevaras, denna ska även belysas för att utvecklas i en riktning som följer dess 
historia, man menar att butiker och liknande bör uppmuntras (Haninge kommun 2009, s.22). 
Tullhuset, som ligger centralt på Dalarö föreslås enligt Haninge kommuns dokument Ortsanalys 
Dalarö utvecklas och erbjuda möjligheter till exempel bibliotek och samlingspunkt för entreprenörer 
på Dalarö, även andra verksamhetsområden skulle kunna utökas (Haninge kommun 2009, s.13), 
samma gäller idrottsanläggningen där det finns möjligheter för utveckling av exempelvis ett gym 
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(Haninge kommun 2009, s.19). Kommunen nämner även att Dalarö har ett behov av en mötesplats för 
olika åldrar (Haninge kommun 2009, s.23).  
 
I syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten på Dalarö föreslår man ett förbättrat underhåll som 
bland annat inkluderar förbättrad belysning, längs idag otrygga vägar vill man förbättra möjligheterna 
att korsa vägen med hjälp av passager samt sådan utformning av gaturummen att bilisterna kör på ett 
trafiksäkert sätt och även möjliggöra för separering av trafikslag för oskyddade trafikanter samt 
motordrivna fordon (Haninge kommun 2009, s.23). Även andra anläggningar där människor vistas 
bör få ett förbättrat underhåll för att undvika att dessa förfaller, torget bör få ett förändrat utseende och 
ett utökat utbud i syfte att skapa mer aktivitet på platsen (Haninge kommun 2009, s.22). Man föreslår 
också underhåll av stranden för att denna inte fortsättningsvis ska bli nedgången (Haninge kommun 
2009, s.6). 
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fig 4. Lina och Pershagen i relation till varandra och övriga Södertälje kommun. 

 

6.3 Fallstudie Lina   

6.3.1 Historia  
Lina är ett bostadsområde som är beläget cirka 3 kilometer från Södertälje centrum (Södertälje 
kommun 2018, s.8). På 1800-talet anlades här, beskrivet i dokumentet Inventering av kulturmiljöer i 
Södertälje kommun - Södertälje med omgivande land (u.å.), en skola och ett äldreboende och under 
1900-talet upprättades en storskalig industriverksamhet i form av ett tegelbruk (Södertälje kommun. 
u.å., s.33). Man började uppföra bostadsbebyggelse i området kring 1930-talet och då i form av 
villabebyggelse (Södertälje kommun 2018, s.20; Södertälje kommun. u.å., s.33) Den större delen av 
Linas bostadsbebyggelse anlades under 1970- och 1980-talet och bebyggelsen formgavs med en 
prägel av miljonprogrammets och postmodernismens planeringsideal (Södertälje kommun 2018, s.20; 
Södertälje kommun 2013, s.17). Under 1990- och 2000-talet fortsatte Linas bostadsutveckling, denna 
gång med villor, många med inspiration från områdets assyrisk-syrianska befolkning och deras 
byggnadstraditioner (Södertälje kommun 2018, s.20). 
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6.3.2 Nuläge 
Stadsdelen Lina har cirka 3350 invånare och består i dagsläget av bebyggelse i blandad utformning 
där flerbostadshus, enbostadshus, detaljhandel och verksamheter förekommer (Södertälje kommun 
2018, s.8). Linas stadsplan är dominerad av trafikseparerade gator och olika bostadstyper såsom 
villor, radhus, parhus, terrasshus och punkthus - alla med varierande utformning (Södertälje kommun 
2018, ss.20, 22). Den större delen av bostäderna i Lina består dock av flerbostadshus där cirka 32% 
utgörs av hyresrätter och 53 % av bostadsrätter (Södertälje kommun 2018, s.22). Resterande bostäder, 
cirka 15%, består av äganderätter (Södertälje kommun 2018, s.22). Verksamheter och service som 
finns i området är två grundskolor, två förskolor, ett äldreboende, fyra gruppboenden, två kyrkor, en 
företagsby, en vårdcentral, två närbutiker, en restaurang, två frisörsalonger och en odling (Södertälje 
kommun 2018, s.24). Därtill finns även en ridklubb och en bågskytteklubb (Södertälje kommun 2018, 
s.24). Lina har även en närhet till flera grönområden då stadsdelen bland annat är omgiven av 
Ronnaskogen, Snäckviksskogen, Malmsjöåsens vattenskyddsområde samt Linas naturreservat, därtill 
har området även närhet till vatten då områdets östra del angränsar till Mälaren, där badplatser och 
stränder finns (Södertälje kommun 2018, ss.8, 12). 

6.3.3 Den sociala hållbarheten 
I denna del har kommunens framtagna strukturplan för Lina samt Södertäljes översiktsplan 
analyserats för att se vad kommunen säger om Lina och dess problematik ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. I plandokumentet Strukturplan för Lina anger Södertälje kommun (2018, s.23) 
Linas demografiska sammansättning vilket kan ses som en grund till att förstå den socioekonomiska 
statusen inom området. Här nämns att både utbildningsnivåerna och inkomstnivåerna är lägre än de 
genomsnittliga nivåerna för kommunen som helhet (Södertälje kommun 2018, s.23). Arbetslösheten 
som för Lina ligger på cirka 10% är på en högre nivå än Sverigesnittet som ligger på cirka 6%, men är 
litet mindre än Södertäljes snitt på 10,2% (Södertälje kommun 2018, s.23). 

  
Som problematik angående Linas sociala hållbarhet anges i strukturplanen en rad aspekter. Bland 
annat beskrivs en brist på mötesplatser samt en upplevd otrygghet i de centrala delarna av stadsdelen 
som bland annat beror på bristfällig belysning samt på en brist av fritidsaktiviteter för Linas ungdomar 
(Södertälje kommun 2018, s.26). Kommunen nämner att centrumet, trots verksamheter har en 
bristande centrummässighet, detta beror enligt kommunen på att det finns större outnyttjade ytor 
såsom parkeringar, samt att vissa verksamheter är avsides (Södertälje kommun 2018, s.24). Antalet 
verksamheter är också en del av problemet – det finns helt enkelt för få (Södertälje kommun 2018, 
s.24). Därtill nämner kommunen även att det råder en fysisk segregation mellan Lina och den 
intilliggande stadsdelen Ronna, som delas upp av Ronnaskogen (Södertälje kommun 2018, s.26). 
Gång- och cykelvägar är även enligt kommunen bristfälliga, speciellt till och från stadsdelen där det 
på vissa vägar inte finns separata gång- och cykelvägar (Södertälje kommun 2018, s.18). Samtidigt 
påpekas även att en del av de befintliga vägarna är i dåligt skick, det finns exempelvis otillräcklig 
belysning vid vissa vägar, vilket enligt de boende skapar otrygghet och en minskad benägenhet till att 
nyttja dessa vägar (Södertälje kommun 2018, s.17). Linas bostadsbestånd består som tidigare nämnt 
av en stor del bostadsrätter och det finns få äganderätter och hyresrätter i området (Södertälje 
kommun 2018, s.22). Kommunen nämner även att det finns en stor andel stora lägenheter och att det 
saknas lägenheter med en mindre andel rum, såsom enrumslägenheter. (Södertälje kommun 2018, 
s.22) En brist på anlagda parkområden påpekas också av kommunen och anses vara ett bekymmer då 
Lina inte har en gemensam park för hela stadsdelen och då den park som finns i Lina centrum inte är i 
ett gott skick då den är drabbad av slitage och skadegörelse (Södertälje kommun 2018, s.11). Även 
bristande tillgänglighet till vattnet påpekas av kommunen som ett problem (Södertälje kommun 2018, 
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s.25). Områden som anses vara otrygga enligt Linas invånare anses vara Lina centrum, som har en 
problematik med ungdomsgäng, många upplever att området är otryggt på kvällen (Södertälje 
kommun 2018, s.26). Därtill är Enhörnaledens norra gångvägsområde samt omgivningen runt Lina 
grundskola områden som anses vara otrygga enligt invånarna (Södertälje kommun 2018, s.26). 
  
6.3.4 Åtgärder  
I denna del har kommunens framtagna strukturplan för Lina samt Södertäljes översiktsplan 
analyserats för att se vilka åtgärder som föreslås av kommunen för den ovan nämnda problematiken 
samt för en ökad social hållbarhet i Lina. I Södertäljes översiktsplan från 2013, Framtid Södertälje 
Översiktsplan 2013–2030, föreslås generella åtgärder för områden som av kommunen anses ha en 
större andel segregation än resten av Södertälje, vilket kan tänkas inkludera Lina (Södertälje kommun 
2013, s.21). Åtgärder som föreslås här är att den befintliga bostadsbebyggelsen ska kompletteras med 
upplåtelseformer som annars inte är ofta förekommande, detta för att individer med olika typer av 
möjligheter ska kunna välja bostäder utifrån vilket skede de befinner sig i livet (Södertälje kommun 
2013, s.21). 
  
I strukturplanen som tagits fram för Lina finns åtgärder för en förbättrad social hållbarhet angivna. 
Det som ligger till grund för styrdokumentets framtagande är att ny bebyggelse ska ha en varierad 
utformning och olika typer av upplåtelseformer för att trygga att personer, oavsett deras bakgrund, ska 
kunna bosätta sig i Lina (Södertälje kommun 2018, s. 30). Den nya bebyggelsen ska även bidra till att 
Lina sammankopplas med Ronna, därtill ska rekreations- och grönområden bli mer tillgängliga och 
kopplas samman med varandra och nya mötesplatser anläggas (Södertälje kommun 2018, ss. 30-31). 
Centrumet ska få en tillökning av service och verksamheter och gatumiljöerna utformas för att bli mer 
livliga (Södertälje kommun 2018, s.31). En konkretisering av dessa huvuddrag i form av åtgärder för 
social hållbarhet som Södertälje kommun (2018, s.26) anger för Lina är följande; 

-       en utveckling av stadsdelens ”fysiska miljöer, parker och mötesplatser” 
-       ett ökat mångsidigt bostadsbestånd 
-       byggnader ska bestå av en funktionsblandad karaktär och ensidig utformning ska 

undvikas 
-      transportmöjligheter samt förbindelser till omgivande stadsdelar och viktiga 

punkter i Södertälje ska förbättras (Södertälje kommun 2018, s.26). 
  
Ett stort fokus ska läggas på att minska barriärerna mellan Lina och Ronna, för att sammankoppla 
dessa två stadsdelar (Södertälje kommun 2018, s.26). Som tidigare nämnt finns en brist på 
mötesplatser i Lina och för att åtgärda denna problematik föreslås ett bibliotek och en fritidsgård 
anläggas i området (Södertälje kommun 2018, s.26). Därtill föreslås i enlighet med invånarnas önskan 
polisiär övervakning av centrumet, som en trygghetsåtgärd (Södertälje kommun 2018, s.26). För att 
minska arbetslösheten i Lina föreslås åtgärder som ämnar till att individer i olika åldrar samt med 
olika kulturella bakgrunder ska kunna få en ökad tillgång till arbete (Södertälje kommun 2018, s.23). 
Detta föreslås införlivas genom att skapa arbeten för personer både med eller utan kvalifikationer till 
exempel inom entreprenörskap eller inom odlingar (Södertälje kommun 2018, s.23). Som ett svar på 
det till stora delen ensidiga bostadsbeståndet anger kommunen att ett ökat fokus ska läggas på att 
utveckla bostadsbeståndet och komplettera denna med fler hyresrätter (Södertälje kommun 2018, 
s.22). Ytterligare åtgärder för att skapa mångsidigare bostäder är att satsa på varierade bostadstyper 
samt genom en tillökning av mindre lägenheter (främst med ett rum och kök) (Södertälje kommun 
2018, s.22). 
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Som avslutning på de åtgärder som kommunen föreslår ska kommunens framtidsvision för Lina (som 
baseras på de tidigare nämnda huvuddragen i strukturplanen) redogöras för. Visionen för Lina är att 
stadsdelen i framtiden är ”vacker, trygg och levande” och har förtätats samt sammankopplats med 
resten av Södertälje och att tillgängligheten till Mälaren har ökats (Södertälje kommun 2018, s.30). 
Centrum ska vara rent och ha en tillfredsställande belysning, därtill ska nya verksamheter såsom 
detaljhandel, caféer och restauranger tillkomma (Södertälje kommun 2018, s.30). Ett torg ska skapas 
med sittplatser och vegetation och här ska även en ny busshållplats anläggas med bussar som både ska 
trafikera Södertälje centrum och andra stadsdelar norr och söder om Lina (Södertälje kommun 2018, 
s.30). Därtill ska Linas grönområden värnas; nya parker ska anläggas och fungera som umgängesytor 
för de boende, även skogarna som Lina omges av ska hållas i ett gott skick för att trygga 
rekreationsmöjligheterna (Södertälje kommun 2018, s.30). Avslutningsvis är enligt visionen 
besöksmål som lockar Södertäljes övriga invånare en önskvärd aspekt för Linas framtida utveckling 
(Södertälje kommun 2018, s.30). Ett exempel på ett nytt besöksmål är Lina jordbrukspark, vilket är en 
del av Lina naturreservat, som ska innehålla rekreationsmöjligheter och odlingar (Södertälje kommun 
2018, s.42). 
 
 
6.4 Fallstudie Pershagen  

6.4.1 Historia  
Pershagen är ett bostadsområde som är beläget cirka 5 kilometer söder om Södertälje centrum 
(maps.google.com) och är ett område som har anor från 1800-talet (Södertälje kommun u.å., s.19). I 
Detaljplan för Båtvarvet 4 och 5 mfl inom Pershagen i Södertälje anges att det i Pershagen, under 
1900-talets början, bildades så kallade egnahemsområden (områden där individer med otillräckliga 
ekonomiska resurser kunde bygga bostäder) som uppfördes fram till mitten av 1900-talet (Södertälje 
kommun 2014, s.8). I dessa områden bodde till största del Södertäljes industriarbetare (Södertälje 
kommun u.å., s.22). Under miljonprogrammets början växte en stor del av Pershagens 
bostadsområden fram, med radhus som dominerande hustyp (Södertälje kommun 2014, s.8). 
Pershagens bostadsutveckling fortsatte på 1980- och 90-talet, då bland annat kedjehus anlades i 
området (Södertälje kommun 2014, s.8). 

6.4.2 Nuläge 
I Pershagen bor det cirka 2300 personer och stadsdelen inrymmer en del service såsom en närbutik, ett 
postkontor, en restaurang samt en tankstation, därtill finns även en grundskola, två förskolor, en kyrka 
samt en småbåtshamn (Södertälje kommun 2015, ss.1, 7-8). Pershagens bostadsbestånd består främst 
av fristående villor och radhus, dessutom finns i området även ett fåtal flerbostadshus och kolonilotter 
(Södertälje kommun 2015, s.6). I Pershagen finns även en stor del grönområden med tillhörande 
skogar och lekplatser, grönstrukturen består till stor del också av trädgårdar eftersom området till 
övervägande del består av enbostadshus (Södertälje kommun 2015, s.12). Pershagen är beläget vid 
Hallsfjärden vilket gör att stränder, badplatser och strandpromenader finns tillgängliga i området 
(Södertälje kommun 2015, s.12). I Pershagen är Södertälje Syd beläget, vilket är en tågstation för 
pendel- och fjärrtåg (Södertälje kommun, 2013, s.71). Pershagens befolkningsuppsättning består till 
största del av barnfamiljer och de boende har en högre socioekonomisk ställning än kommunens 
medelsnitt (Södertälje kommun 2015, s.4).  
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6.4.3 Den sociala hållbarheten  
I denna del har kommunens framtagna styrdokument Exploateringsförstudie Pershagen (2015) samt 
den kommuntäckande översiktsplanen analyserats för att se vad kommunen säger om Pershagens 
sociala hållbarhet och problematik. I översiktsplanen nämns generellt att invånares sociala och 
ekonomiska status skiljer sig mellan bostadsområden med fler hyresrätter och områden med fler 
enbostadshus (Södertälje kommun, 2013, s.19). Pershagens bostadsbestånd består till största del av 
villabebyggelse, vilket är annorlunda i jämförelse med övriga Södertälje som har ett större bestånd av 
flerbostadsbebyggelse (Södertälje kommun 2015, s.6). I Pershagen är cirka 80% av bostadsbeståndet 
äganderätter och resten är hyresrätter (Södertälje kommun 2015, s.6). I exploateringsförstudien för 
Pershagen nämns att antalet invånare med utländsk bakgrund, som är cirka 18 % är betydligt lägre än 
övriga Södertäljes som är cirka 50 % (Södertälje kommun 2015, s.3). Utbildningsnivån överstiger 
medelsnittet för Sverige både vad gäller förgymnasial och gymnasial utbildning (Södertälje kommun 
2015, s.4). Personer med eftergymnasial utbildning är något högre än Sveriges medelsnitt (Södertälje 
kommun 2015, s.4). Inkomstmässigt ligger Pershagen över snittet i Södertälje kommun, detta med 
ungefär 100 000 kronor per år (Södertälje kommun 2015, s.4). Pershagens arbetslöshet som ligger på 
1,5% är också lägre än Södertäljesnittet som år 2015 låg på ungefär 15 % (Södertälje kommun 2015, 
s.4). 

  
Kommunen nämner även i exploateringsförstudien att Pershagen inte attraherar besökare från resten 
av Södertälje och att den service och de verksamheter som finns i området enbart används av de 
boende i Pershagen (Södertälje kommun 2015, s.7), att anlägga fler verksamheter anses inte vara 
möjligt då det finns för få invånare i området (Södertälje kommun 2015, s.7). Även områdets fysiska 
åtskillnad från Södertäljes centrala delar anses vara en orsak till varför Pershagen har blivit en 
stadsdel som anses vara isolerad från resten av staden och att detta bidrar till att verksamhetsbeståndet 
inte kan utvecklas i området (Södertälje kommun 2015, s.7). Gång- och cykelvägar till Södertälje 
centrum är bristfälliga, anser kommunen, en cykelväg till Södertälje finns längs med 
Nyköpingsvägen, som är en bilväg (Södertälje kommun 2015, s.10). Enligt kommunen anses denna 
väg inte vara lämplig att cykla på eftersom den på vissa ställen saknar någon angiven cykelväg och 
därmed tvingar cyklisterna att vistas på bilvägen - en säkerhetsrisk, menar kommunen (Södertälje 
kommun 2015, s.10). Därtill nämns även att industriområden samt andra barriärer som gång- och 
cykelnätet in till Södertälje tangerar gör att förbindelserna får ytterligare brister (Södertälje kommun 
2015, s.10). Inom Pershagens bostadsområden är dock framkomligheten med gång och cykel enklare 
då det enligt kommunen finns ett utvecklat gång- och cykelnät (Södertälje kommun 2015, s.10). 
Kommunen anser även att Pershagen har en bristande tillgänglighet till stränder och badplatser fastän 
området har närhet till vatten (Södertälje kommun 2015, s.12). 
  
Kommunen nämner att några orsaker till att Pershagen kan ses som ett segregerat område är att 
bostadsbeståndet är enformigt, med en låg variation samt då det tilltalande läget gör att 
bostadspriserna är högre än resten av Södertälje (Södertälje kommun 2015, s.18). I och med den 
enformiga bostadsbebyggelsen nämner kommunen att det inte finns en möjlighet för personer att till 
exempel flytta ifrån sina hus när de blir äldre och att detta bidrar till att flyttkedjorna inte är lika 
smidiga som de borde vara (Södertälje kommun 2015, s.18). Kommunen nämner att en svårighet för 
Pershagens fortsatta utveckling är att minska denna segregation (Södertälje kommun 2015, s.18).  
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6.4.4 Åtgärder 
I denna del har den kommuntäckande översiktsplanen samt exploateringsförstudien för Pershagen 
undersökts för att se vilka åtgärder kommunen föreslår för att öka den sociala hållbarheten i 
Pershagen. I den kommuntäckande översiktsplanen nämns inte Pershagen specifikt, däremot nämns 
området ”Södertälje Syd”, där Pershagen till viss mån ingår (Södertälje kommun, 2013, s.33). I 
översiktsplanen nämns att Södertälje Syd har en potential att ”förstärka sina stadskvaliteter” och att 
detta ska ske genom att en variation av verksamheter (till exempel detaljhandel, restauranger samt 
kulturverksamheter) ska möjliggöras i området (Södertälje kommun, 2013, s.33). Därtill ska 
tillgängligheten till gång- och cykelstråk, verksamheter, handel, service och naturområden ökas, en 
ökad förtätning är också något som eftersträvas i detta område (Södertälje kommun, 2013, ss.27-29). 

  
I exploateringsförstudien nämns denna avsaknad av Pershagen i översiktsplanen och att 
utvecklingsmöjligheter för området inte nämns (Södertälje kommun 2015, s.18). Dock beskriver 
kommunen att Pershagen har de platsmässiga kvaliteter som nämns i översiktsplanen gällande en 
utveckling av bostadsbeståndet för att bidra till att personer med olika socioekonomiska bakgrunder 
ska kunna bo på samma ställe, detta anses vara ett sätt som segregationen i området kan minskas 
genom (Södertälje kommun 2015, s.18). Ytterligare åtgärder för att motverka segregation tas av 
kommunen upp i exploateringsförstudien och anges vara en tillökning av bostäder, vilket också anses 
kunna bidra till att fler handelsverksamheter kan etablera sig i området (Södertälje kommun 2015, 
s.1). Bostäder för olika åldersgrupper (till exempel för äldre och för unga som precis flyttat hemifrån) 
är också något som föreslås som en åtgärd för att öka den sociala hållbarheten i Pershagen (Södertälje 
kommun 2015, s.18).    
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7. Analys 

7.1 Analys Haninge  

7.1.1 Tillgänglighet 
Begreppet och nodalpunkten tillgänglighet nämns explicit och implicit inom Brandbergen och Dalarö 
och får sin betydelse utifrån ekvivalens- samt differenskedjor, som bland annat inkluderar elementen 
och de flytande signifikanterna fysiska barriärer, trafikseparering, passager, trafiksäkerhet och 
sammankoppla. Det är dessutom möjligt att se att dessa element och flytande signifikanter med hjälp 
av ekvivalenskedjor kan kopplas ihop med några av nodalpunkten trygghets element och flytande 
signifikanter, bland annat trafiksäkerhet, men utöver detta kan även den flytande signifikanten 
sammankoppla med hjälp av en ekvivalenskedja kopplas ihop med bland annat nodalpunkten 
interaktions flytande signifikant möten. 

 
Några problem som uppmärksammats inom Brandbergen, behandlar exempelvis tillgänglighet för 
gång- och cykeltrafikanter (Haninge kommun 2016, s.13), samt tillgänglighet vid busshållplatser, där 
oskyddade trafikanter ibland genar över tättrafikerade vägar till och från bussen (Haninge kommun 
2016, s.16; Haninge kommun 2017, s.9). Kommunen skriver att tillgängligheten i Brandbergen kan 
förbättras med hjälp av att man bland annat i fortsättningen ser till anpassning av belysning (Haninge 
kommun 2016, s.23) men även förändringar av gaturummen, med etablering av nya övergångsställen 
samt förvandling av specifika vägar som syftar till att ge dem en lägre hastighet, de menar vidare att 
detta även ska kunna fungera som en sammankoppling av olika bostadsområden inom Brandbergen 
(Haninge kommun 2016, s.16). På Dalarö beskrivs en liknande problematik med biltrafik som hindrar 
oskyddade trafikanter från att röra sig mellan områden (Haninge kommun 2009, s.8), dessa är 
dessutom ofta tvungna att dela utrymme med bilarna (Haninge kommun 2009, s.10). Dessa problem 
med tillgänglighet ska enligt kommunen lösas med hjälp av ett förändrat underhåll med bland annat 
förbättrad belysning, man vill även förbättra möjligheterna att korsa vägen med hjälp av passager 
samt sådan utformning av gaturummen att bilisterna kör på ett trafiksäkert sätt samt möjliggöra för 
separering av oskyddade trafikanter och den övriga trafiken (Haninge kommun 2009, s.23). 
Kommunens förslag angående trafiksäker utformning kan anses vara ett diffust förslag för hur man i 
Dalarös fall ska förbättra trafiksäkerheten men även tillgängligheten, det är möjligt att ifrågasätta 
vilken vikt man lägger vid att förbättra denna då kommunen explicit inte beskriver den föreslagna 
åtgärden mer ingående. Anses denna åtgärd i Dalarös fall kräva mindre specificering än i 
Brandbergens fall där man mer detaljerat beskriver vad en sådan åtgärd skulle resultera i? Det är 
möjligt att påstå att diskursen kring hur tillgängligheten i respektive bostadsområde ska lösas enligt 
Haninge kommun, är relativt konsekvent och de föreslår till stor del liknande åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet. Till stor del kopplas tillgänglighet till trafiksäkra miljöer och minskade barriärer i syfte 
att fler ska kunna ta sig fram i de olika bostadsområdena. Dock skriver Haninge kommun bland annat 
följande om tillgängligheten i Brandbergen:  
 

Trafiksepareringen och hållplatsernas separerade av- och påstigning innebär omvägar för bussresenärerna. Dessa 
genar därför över trafiklederna, vilket skapar en otrygg och osäker miljö för såväl gående som bilister. (Haninge 
kommun 2016, s.16)   

 
Vad är det som föranleder kommunens förslag på trafikseparering inom Dalarö, medan denna inte 
anses fungera tillfredsställande inom Brandbergen? Här går det att urskilja en skillnad i diskursen där 



 

36 
 

trafikseparering anses önskvärt inom Dalarö samtidigt som trafikseparering i Brandbergens fall anses 
skapa problem för tillgängligheten. Beror detta på att det är andra element och flytande signifikanter 
som får kommunen att definiera trafikseparering olika beroende på vilket område som berörs - vad är 
det som föranleder kommunens beslut att välja olika åtgärder för de olika bostadsområdena?  

7.1.2 Trygghet 
Trygghet nämns explicit för de båda bostadsområdena i Haninge kommun. Inom diskursen kopplas 
nodalpunkten trygghet samman med de flytande signifikanterna och elementen brottslighet, rädsla, 
närvaro, belysning och trafiksäkerhet i form av differens- respektive ekvivalenskedjor, där bland 
annat belysning binds samman med nodalpunkten i form av ekvivalenskedjor medan brottslighet, å 
andra sidan inte kan ekvivaleras med trygghet och därmed binds samman med nodalpunkten med 
hjälp av en differenskedja. Något som framkommit när man pratat med invånare i Brandbergen är att 
man känner sig rädd när man vistas i området, men att man å andra sidan beskriver att man upplever 
det behagligt att vistas i området (Haninge kommun 2016, s.7). Andelen anmälda brott har minskat, 
men invånarna känner sig allt oroligare, de pekar bland annat på en rädsla för att bli utsatt för brott 
och annan otrygghet (Haninge kommun 2016, s.20). Kommunen föreslår i Brandbergens fall ett ökat 
samarbete mellan olika aktörer, däribland polisen, men även att arbetet för en ökad trygghet i 
Brandbergen måste anpassas efter de platsspecifika förutsättningar som finns (Haninge kommun 
2016, ss.20-21). Vidare föreslår kommunen även röjning för ökad sikt, förbättrad belysning (Haninge 
kommun 2016, ss.13-14) samt förtätning som åtgärder för att skapa trygghet runtomkring i 
Brandbergen (Haninge kommun 2016, s.27). Hur förtätningen syftar till att förbättra tryggheten runt 
centrum nämns inte explicit, men det är möjligt att de implicit syftar till att en funktionsblandad miljö 
skulle kunna leda till en ökad aktivitet i området. Det är möjligt att urskilja en konflikt där kommunen 
till en början påtalar platsspecifika lösningar som ett sätt att förbättra tryggheten inom Brandbergen, 
medan de å andra sidan föreslår konkreta åtgärder som generellt sett ska bygga upp platsens trygghet, 
frågan är då om dessa mer konkreta förslag på åtgärder ska anses vara kompletterande till de 
platsspecifika åtgärderna eller om dessa endast ska användas i specifika fall. Platsspecifika åtgärder 
kan dessutom anses vara ett förslag som är öppet för tolkning vilket skulle kunna indikera på annan 
problematik, såsom att kommunen själva inte är villiga att ta ställning i frågan om hur man ska öka 
tryggheten i Brandbergen eller inte upplever att de har kontroll på hur situationen ska lösas effektivt. 
När det gäller Dalarö däremot är bland annat antalet inbrott lågt, man förebygger mobbning och man 
är generellt trygg, förutom när det gäller biltrafiken, specifika stråk där man inte har sikt och 
belysningen är undermålig och i samband med vandaliseringar under sommartid (Haninge kommun 
2009, ss.17-18). De åtgärder som föreslås av kommunen i Dalarös fall behandlar främst 
trafiksäkerhet, där man bland annat föreslår trafikseparering samt säkra passager och belysning 
(Haninge kommun 2009, s.23). För otryggheten gällande vandaliseringar samt andra brott under 
sommartid nämns dock inga förslag på åtgärder, Dalarös trygghet lyfts istället fram.  

 
Trygghetsskapande åtgärder kan för båda områdena kopplas till belysning, åtgärder för förbättrad 
belysning bedöms därför av Haninge kommun som lämpliga åtgärder för ökad trygghet därefter 
skiljer sig de föreslagna åtgärderna. Brandbergen föreslås bland annat få en ökad samverkan mellan 
olika aktörer och platsspecifika lösningar medan kommunen i Dalarös fall inte väljer att föreslå några 
åtgärder för ett minskat antal vandaliseringar. Här verkar det råda en konflikt inom diskursen, om vad 
trygghet innebär inom de olika områdena. Beror kommunens utelämnande av åtgärder för ökad 
trygghet på Dalarö att de vill porträttera Dalarö som en trygg plats, trots sina påtalade otryggheter? 
Ska dessa inte ska förstoras upp eller anses den otrygghet som Dalaröborna påtalar inte vara 
väsentlig? Oavsett anledning, porträtteras Brandbergen och Dalarö i olika ljus, där Brandbergen 
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framställs som en plats med bristande trygghet och Dalarö som dess motsats, trots att så inte är fallet 
enligt kommunen själv.  

7.1.3 Variation 
I Haninge kommun kan nodalpunkten variation implicit sägas vara ekvivalerad med elementen och 
flytande signifikanterna upplåtelseformer, bostadstyper, permanentboende, fritidsboende och 
anpassning. I Brandbergen finns färre lägenheter av mindre storlek än kommungenomsnittet (Haninge 
kommun 2016, s.26), men det finns en variation av upplåtelseformer, flerbostadshus samt mindre hus 
(Haninge kommun 2016b, s.44), Haninge kommun ser blandningen av upplåtelseformer som något 
positivt (Haninge kommun 2016, s.27). En av de åtgärder som Haninge kommun föreslår för 
Brandbergen är ett ökat antal bostäder med mindre boyta i form av ett rum och kök respektive två rum 
och kök, på efterfrågan av unga och gamla (Haninge kommun 2016, s.27). På Dalarö finns olika 
områden, där en del domineras av permanentboende medan andra har en högre andel fritidsboende, 
centrala Dalarö domineras dock främst av permanentboende (Haninge kommun 2009, ss.7, 12), i 
centrum finns bland annat flerbostadshus. Kommunen vill bygga vidare på Dalarös egna karaktär och 
inte påverka denna vid nybyggnationer, nybyggnationer ska istället tillgodose behovet av varierande 
bostadstyper utan att konkurrera med den befintliga bebyggelsen och istället anpassas till denna 
(Haninge kommun 2009, s.4). Ett annat förslag är att bostäder för unga, som ofta har en mer 
begränsad ekonomi inte bör anläggas i de mest centrala delarna (Haninge kommun 2009, s.12), 
bostäder för äldre föreslås etableras centralt (Haninge kommun 2009, ss.12, 22). Det är möjligt att se 
hur diskursen kring variation skiljer sig åt mellan Brandbergen och Dalarö. På Dalarö ligger fokus på 
att bevara Dalarös karaktär och hur man utifrån ålder och ekonomisk styrka ska lokalisera olika 
åldersgrupper, man väljer även att inte nämna diverse upplåtelseformer och nämner istället olika 
hustyper, fritidsboende samt permanentboende. I Brandbergen däremot ser diskursen och åtgärderna, 
annorlunda ut. Här nämner man istället blandade upplåtelseformer som en styrka som ska bevaras, de 
anger inte heller någon riktlinje för hur äldre samt ungdomar bör lokaliseras till olika boendeplatser 
inom Brandbergen. 

 
Utifrån det som beskrivs i kommunens planer för respektive bostadsområde verkar det implicit som 
att variation har en negativ mening på Dalarö, det verkar vara något som man inte arbetar för att 
uppnå på samma sätt som i Brandbergen. Den variation som behandlas i Dalarös fall riktar sig främst 
till olika områden där permanentboende respektive fritidsboende, eller båda boendetyper finns, något 
för att uppnå variation i olika områden mellan dessa boendetyper nämns dock inte. I Brandbergens 
fall nämns inget om fritidsboende och permanentboende, varför det inte nämns kanske kan antas vara 
för att människor främst bor här permanent. I Dalarös fall nämns även höga bostadspriser som ett 
faktum, man nämner att bostäder för olika typer av familjesammansättningar och åldrar bör anläggas 
(Haninge kommun 2009, s.4), frågan är dock om detta syftar till att skapa en blandning av 
upplåtelseformer. Höga bostadspriser påtalas inte i Brandbergen. Det verkar finnas en konflikt inom 
Haninge kommuns diskurs om social hållbarhet, där blandade upplåtelseformer uppmuntras inom 
Brandbergen, binds ihop med nodalpunkten variation genom en ekvivalenskedja medan blandade 
upplåtelseformer i Dalarös fall varken uppmuntras eller framställs som något negativt, istället 
utelämnas blandade upplåtelseformer, vilket möjligtvis kan anses vara något som man inte arbetar 
aktivt för att uppnå och kan därmed sägas stå utanför diskursen. 
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7.1.4 Interaktion  
Nodalpunkten interaktion nämns implicit för Brandbergen och Dalarö och ges mening i form av 
ekivalenskedjor med de flytande signifikanterna mötesplats, möten och sammankoppla, vidare kan 
nodalpunkten interaktion även kopplas ihop med bland annat nodalpunkten tillgänglighets flytande 
signifikant sammankoppla, vilka dessa två delar. Mötesplatserna är viktiga för Brandbergen, till detta 
räknas bland annat biografen och centrum (Haninge kommun 2016, s.21), dessa är några av 
ungdomarnas favoriter (Haninge kommun 2016, s.23). Invånarna vill även kunna umgås i centrum 
utan att behöva spendera pengar och vill även att butiksurvalet ska representera Brandbergens 
befolkning (Haninge kommun 2016, s.25). Kommunen skriver att Brandbergens centrum ska förbli en 
viktig mötesplats, men att utvecklingen även bör ske i takt med att Handen utvecklas och att man bör 
arbeta för att Brandbergen ska bli en enhet, inte separata bostadsområden (Haninge kommun 2016, 
ss.2-3). Vidare menar kommunen att av- och påstigningsplatser ur ett längre perspektiv ska fungera 
som platser där Brandbergens invånare ska kunna mötas i en trivsam miljö, i syfte att inbjuda till fler 
möten mellan de som bor i flerbostadshus och de som bor i enfamiljshushåll och därmed 
sammankoppla dem (Haninge kommun 2016, s.16). På Dalarö är majoriteten av servicen lokaliserad 
till specifika vägar och gator inom Dalarö, varav en av dessa angör Hotellbryggan där mycket av 
båttrafiken förtöjer, denna sträcka utgör en viktig plats för möten (Haninge kommun 2009, ss.7-8). 
Även matvarubutiken och andra service- och verksamhetsfunktioner fungerar som viktiga platser för 
möten, däremot anses inte torget tillhöra denna kategori (Haninge kommun 2009, s.7). Runt centrum 
finns det en del lokaler, en del av dessa har idag ingen funktion och skapar därför en negativ effekt för 
området, dessutom stänger en del av butikerna under lågsäsongen (Haninge kommun 2009, s.13). 
Invånarna uppskattar dock de butiker som finns, även om det skulle kunna tillkomma fler 
matserveringar, så uppskattar man att de lokala butikerna fungerar som viktiga platser för umgänge 
och möten sinsemellan (Haninge kommun 2009, s.13). Var man träffas och umgås varierar mellan 
invånarna, men i anslutning till bland annat matvarubutiken och bensinstationen vistas många oavsett 
ålder, även idrottsanläggningen är en viktig mötesplats (Haninge kommun 2009, s.15). Kommunen 
nämner inte några explicita åtgärder, men nämner att Dalarö har ett behov av en mötesplats för olika 
åldrar (Haninge kommun 2009, s.23).  

 
Diskursen verkar skilja sig på så sätt att interaktion i Brandbergen ges betydelse i form av att man ska 
ha kontakt över bostadsområdesgränserna och att man inte ska ha separata bostadsområdet, istället ska 
man sammankoppla, medan det i Dalarö är viktigt att skapa mötesplatser, men här nämns inte olika 
bostadsområden eller hur man ska få boende från olika bostadsområden inom Dalarö att interagera 
med varandra, här ligger fokus istället på att få människor ur olika åldrar att interagera. Det verkar 
dock råda en konsekvent tanke hos Haninge kommun där interaktion definieras av möten mellan 
människor, detta löses därför enligt kommunen effektivast genom skapandet av diverse mötesplatser, 
även om definitionen på mötesplats kan skilja sig åt mellan Brandbergen och Dalarö. 
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7.1.5 Socioekonomi 
Nodalpunkten socioekonomi nämns explicit och implicit i plandokumenten för respektive 
bostadsområde med hjälp av bland annat elementen och de flytande signifikanterna hälsa, 
sysselsättning, inkomst och utbildning. I Brandbergen ligger andelen med lägre socioekonomisk 
ställning högre än kommungenomsnittet (Haninge kommun 2016, ss.19-20). Dalarö anses däremot ha 
en god socioekonomisk ställning (Haninge kommun 2009, s.17). För Brandbergen föreslås utöver den 
kommunala hjälpen in i arbetslivet för ungdomar, även lokala aktörer underlätta för ungdomarna i 
deras arbetssökande (Haninge kommun 2016, s.23), något liknande nämns inte i Dalarös fall. I detta 
fall, kan ett antagande vara att ungdomar i Brandbergen är i behov av hjälp för att hitta jobb, medan 
ungdomar från Dalarö inte anses omfattas av samma problematik eftersom kommunen inte väljer att 
adressera detta gällande Dalarös ungdomar. Kan man anta att det inte finns ett behov av 
arbetsvägledning alternativt fler arbetstillfällen inom Dalarö? I Brandbergen nämns även utbildning, 
kommunen skriver att antalet elever har sjunkit på Brandbergsskolan och allt färre är 
gymnasiebehöriga (Haninge kommun 2016, s.23), åtgärder för att öka antalet elever och för att fler 
ska bli behöriga till gymnasiet, menar man ska ske genom en fortsatt utveckling av den kommunala 
skola som finns i Brandbergen (Haninge kommun 2016, s.23), vad detta innebär framgår dock inte, 
några liknande åtgärder nämns inte för Dalarö, man konstaterar endast att skolan har för lite utrymme 
och att det är en brist på lärare (Haninge kommun 2009, s.14). Haninge kommun beskriver även att 
det finns ett sämre hälsotillstånd inom Brandbergen till följd av bland annat lägre genomsnittliga 
inkomster, åtgärder för detta kräver enligt kommunen en utredning (Haninge kommun 2016, ss.19-
20), något liknande nämns inte inom Dalarö. Kommunen påpekar dock att Dalarö har höga 
bostadspriser och att man bör bygga för olika hushåll (Haninge kommun 2009, s.4), men här anges 
inte om detta ska ske genom att upprätta olika upplåtelseformer, varför en implicit mening skulle 
kunna vara att även i fortsättningen upprätthålla en viss socioekonomisk bakgrund på Dalarö, där 
priserna inte möjligen sänks utan snarare ligger kvar på den nivå den gör idag, vilket inte skapar 
möjligheter för människor med lägre socioekonomisk ställning att bosätta sig på Dalarö. I 
Brandbergen däremot, nämns blandningen av upplåtelseformer som något positivt ur kommunens 
perspektiv (Haninge kommun 2016, s.27).  

 
De element och flytande signifikanter som behandlar socioekonomi är som tidigare nämnt hälsa, 
utbildning, inkomst och sysselsättning, Brandbergen verkar i enlighet med Haninge kommuns 
beskrivning av platsen ligga i underkant på dessa, beroende på hur kommunen definierar dessa 
begrepp och om definitionen skiljer sig åt beroende på vilket område man beskriver. När kommunen 
inte väljer att adressera bland annat sysselsättningen för Dalarö men gör detta när man beskriver 
Brandbergen, skapas en skillnad i de bilder man försöker framställa av respektive bostadsområde, där 
Brandbergen implicit och indirekt beskrivs med en större negativitet, som ett område med 
socioekonomiska “problem”. När man dessutom väljer att utelämna upplåtelseformer i Dalarös fall 
och samtidigt belyser detta som något positivt i Brandbergen, blir frågan varför inte samma åtgärder 
appliceras på Dalarö, varför diskursen inte verkar vara densamma för respektive område.    
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fig 5. Haninges diskurs om social hållbarhet med exempel på ekvivalens- och differenskedjor.  
 

7.2 Analys Södertälje  

7.2.1 Tillgänglighet 
Nodalpunkten tillgänglighet förekommer i Södertäljes beskrivning av problematik samt åtgärder inom 
kommunens diskurs om social hållbarhet. Tillgänglighet nämns både explicit och implicit av 
kommunen i de båda bostadsområdenas fall. Denna nodalpunkt får sin betydelse genom att vara del 
av en ekvivalensskedja med de flytande signifikanterna fysiska barriärer, fysisk segregation, 
sammankoppla och elementet brist på kommunikationer. Dessa flytande signifikanter och element får 
även sina innebörder genom att de bildar ekvivalenskedjor med nodalpunkterna trygghet och 
interaktions olika flytande signifikanter och element, vilket kommer diskuteras senare. 

 
Kommunen nämner i Linas fall att det råder en fysisk segregation mellan stadsdelen och området 
Ronna samt att gång- och cykelvägar till och från Lina är bristfälliga (Södertälje kommun 2018, ss.26, 
18). I Pershagens fall finns också enligt kommunen en problematik med fysisk segregation, men i 
detta fall i relation till Södertälje centrum, i detta fall anses bristfälliga gång och cykelvägar också 
vara relevant då de tidvis beskrivs som bristfälliga av kommunen (Södertälje kommun 2015, s.7). 
Fysiska barriärer nämns också i båda områdenas fall. I Linas fall ses Ronnaskogen som en barriär 
(Södertälje kommun 2018, s.26) och i Pershagens fall ses exempelvis industriområden som barriärer 
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(Södertälje kommun 2015, s.10). Tillgänglighet kan då sägas ha en koppling till kommunikationer och 
geografisk åtskillnad; bättre kommunikationer och minskade barriärer skapar alltså en ökad 
tillgänglighet enligt Södertälje kommun. Som åtgärder på denna upplevda problematik föreslår 
kommunen inga konkreta sådana. Det som föreslås i Linas fall är att man ska sammankoppla 
stadsdelen med Ronna och att ny bebyggelse kan vara en del i att göra detta (Södertälje kommun 
2018, s.26). I Pershagens fall nämns inte någon åtgärd för denna problematik, utan det nämns enbart 
att det finns en bristande gång- och cykeltrafik, dock skulle det kunna tolkas som att det finns en 
önskan om att åtgärda problemet, även om detta ej nämns explicit, eftersom det ses som en brist. 
Kommunen nämner också i båda områdenas fall att det finns en brist i tillgängligheten till 
vattenområden, trots att båda områden har en närhet till dessa (Södertälje kommun 2015, s.12; 
Södertälje kommun 2018, s.25).  

Tillgänglighet skulle då även kunna sägas bero på att dess sammankoppling till elementen och 
flytande signifikanterna i nodalpunkterna trygghet och interaktion är ytterligare meningsgivande för 
diskursen social hållbarhet. Exempel på detta är kopplingen mellan de tidigare nämnda aspekterna 
fysiska barriärer, besöksmål och otillgänglighet. Ekvivalenskedjor bildas alltså mellan dessa flytande 
signifikanter och element vilket ger nodalpunkten tillgänglighet dess mening samt skapar en 
förståelse för Södertäljes diskurs om social hållbarhet. Kommunen kan sägas ha en till stor del 
liknande uppfattning om diskursen kring tillgänglighetsproblematiken för båda områdena medan 
åtgärderna som föreslås skiljer sig eftersom inga specifika åtgärder föreslås för Pershagen. Varför ser 
det ut så? Beror detta på att nodalpunkten tillgänglighet får sin mening på olika sätt genom att den 
sammankopplas med olika element och flytande signifikanter för vardera område, till exempel kan 
den flytande signifikanten sammankoppla sägas ge nodalpunkten en större mening i Linas fall. Eller 
grundar det sig i att nodalpunkten uttrycks explicit eller implicit och att det är detta som gör att 
åtgärderna blir annorlunda?  

7.2.2 Trygghet 
Trygghet är en aspekt som enbart nämns av kommunen i Linas fall. Detta nämns bland annat genom 
att kommunen pekar ut ett antal otrygga områden i Lina, bland annat centrumet som anses ha en brist 
på mötesplatser för stadsdelens ungdomar samt en bristande belysning (Södertälje kommun 2018, 
s.26). Centrumet beskrivs också som kalt och det saknas en centrummässig känsla, detta beror på att 
ytorna i centrum inte nyttjas och att det finns en brist på verksamheter (Södertälje kommun 2018, 
s.24). Även otrygghet vid vissa vägar nämns, då dessa saknar belysning och är i dåligt skick 
(Södertälje kommun 2018, s.17). En brist på aktiviteter för ungdomar nämns också bidra till otrygghet 
i stadsdelen (Södertälje kommun 2018, s.26). Åtgärder för att minska denna problematik föreslås av 
kommunen vara en förbättring av belysningen och att man vill starta en fritidsgård i området 
(Södertälje kommun 2018, s.26). 

  
Enligt kommunens vision ska Lina bli ”vacker, trygg och levande” (Södertälje kommun 2018, s.30). 
Flera otrygga områden pekas ut i Lina, dock är centrum den enda platsen som beskrivs som ett 
område där trygghet är en önskvärd egenskap (Södertälje kommun 2018, s.26). Det framkommer inte 
om hela stadsdelen ska få trygghetsskapande åtgärder trots att andra områden pekas ut som otrygga 
och invånarna menar att: 
  

[…] området i sin helhet kändes otryggt, i synnerhet kvällstid. (Södertälje kommun 2018, s.26) 
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Det enda området som det explicit nämns en åtgärd för är alltså Lina centrum där bättre belysning står 
i fokus (Södertälje kommun 2018, s.30) Fysiska åtgärder är alltså en del av kommunens sätt att bidra 
till tryggheten i Lina. Som tidigare nämnt anser kommunen och invånarna att mötesplatser och 
aktiviteter för ungdomar också är en önskvärd trygghetsåtgärd. Trygghet kanske då även skulle kunna 
kopplas till den flytande signifikanten närvaro och detta skulle då kunna kopplas till nodalpunkten 
interaktion i en ekvivalenskedja med dess flytande signifikant mötesplatser.   
  
Då trygghet inte nämns i Pershagens fall kan det tolkas som att kommunen tar avstånd från detta. 
Antingen för att de anser att stadsdelen inte är otrygg eller för att de vill skildra Pershagen som ett 
tryggt område till skillnad från Lina, som skildras som otryggt. Eller beror detta på att kommunens 
diskurs om trygghet skiljer sig mellan de två områdena? Till exempel läggs fokus i Linas 
trygghetsdiskurs på att skapa mötesplatser för ungdomar medan Pershagen som också har unga 
invånare inte prioriteras av kommunen på samma sätt. Är detta ett sätt för kommunen att antyda att 
Linas ungdomar är besvärligare och i större utsträckning behöver trygga träffpunkter och i sådana fall 
varför? Kommunen nämner till exempel att polisiär övervakning är önskvärd i Lina centrum från 
invånarnas sida (Södertälje kommun 2018, s.26), vilket spär på dessa föreställningar. 
  
Trygghet är en av nodalpunkterna i Södertäljes diskurs kring social hållbarhet och de element och 
flytande signifikanter som ger denna nodalpunkt dess mening är belysning, närvaro, brist på 
mötesplatser och otillgänglighet. Nodalpunkten kan sägas explicit förekomma i Linas fall men inte i 
Pershagens fall. I relation till interaktion, trygghet och tillgänglighet skulle nodalpunkten trygghet 
kunna få en stärkt mening och kunna förekomma även i Pershagens fall genom att element och 
flytande signifikanter kan ingå i ekvivalenskedjor med till exempel besökare, brist på 
kommunikationer och otillgänglighet och därmed kunna tänkas förekomma implicit i Pershagens fall. 
Detta eftersom dessa aspekter explicit nämns som problematiska av kommunen. Trygghet kan alltså 
sägas ha olika meningar i diskursen om social hållbarhet i de två bostadsområdenas fall, vilket 
påverkar de åtgärder som kommunen föreslår.  

7.2.3 Variation 
Både Pershagen och Lina har enligt kommunen en brist på ett varierat bostadsbestånd. I Lina finns få 
ägande- och hyresrätter (Södertälje kommun 2018, s.22) och i Pershagen finns ett överskott av 
äganderätter (Södertälje kommun 2015, s.6) I Lina föreslår kommunen att man ska komplettera den 
befintliga bebyggelsen med fler hyresrätter samt med mindre lägenhetsstorlekar (Södertälje kommun 
2018, s.22). I Pershagen ses bostäder för olika åldersgrupper (äldre och unga) som önskvärda åtgärder 
för det ensidiga bostadsbeståndet (Södertälje kommun 2015, s.18). I Lina satsar kommunen även på 
att variera bostadsbeståndet utifrån aspekterna komplettering av upplåtelseformer, bostadstyper och 
gestaltning (Södertälje kommun 2018, ss.22, 26). 

  
I Pershagen, som kommunen nämner har ett enformigt bostadsutbud, föreslås explicit inte att området 
ska kompletteras med upplåtelseformer som saknas i området, men man anger att området har 
egenskaper som kan bidra till en utveckling av bostäder för individer med olika socioekonomisk 
status (Södertälje kommun 2015, s.18). Kommunen nämner även att Pershagen har höga 
bostadskostnader, vilket enligt dem bidrar till en segregation mellan området och resten av Södertälje 
(Södertälje kommun 2015, s.18). Dock nämns inte vad som ska göras för att åtgärda detta, utan enbart 
att detta är ett problem. Varför kompletteras inte Pershagen med fler hyresrätter om det beskrivs som 
ett problem samt då det anses finnas möjlighet för detta? Det är även möjligt att ifrågasätta varför 
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kommunen fokuserar på gestaltning i Linas fall men inte Pershagen där fokus implicit ligger på 
bostadstyper. Är detta ett sätt för kommunen att antyda att Lina bör bli en mer ”attraktiv” stadsdel? 
  
Nodalpunkten variation skiljer sig mellan de två områdena eftersom den får sin mening av olika 
element och flytande signifikanter. Nodalpunkten variation får sin mening av elementen 
upplåtelseformer, bostadstyper och de flytande signifikanterna gestaltning och anpassning. Dock har 
nodalpunkten olika innebörder i de två bostadsområdenas fall. Upplåtelseformer, gestaltning och 
bostadstyper får en större betydelse för nodalpunkten i Linas fall, medan variation i Pershagens fall 
får en större betydelse av den flytande signifikanten anpassning genom bostadsmöjligheter för olika 
åldersgrupper. 
  
Detta skulle kunna betyda att diskursen kring variation skiljer sig mellan de två områdena då de 
skiftande flytande signifikanterna och elementen skapar olika ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjorna 
som skapas är dels inom nodalpunkten själv men även mellan nodalpunkten tillgänglighet och 
nodalpunkterna variation och socioekonomis flytande signifikanter och element (exempelvis inkomst 
och upplåtelseformer), kan sägas skapa skiftande uppfattningar av vad variation innebär och dess 
förhållande till diskursen social hållbarhet. Detta kan därmed tänkas påverka vilka åtgärder som 
föreslås för respektive område.  
 
7.2.4 Interaktion  
Nodalpunkten interaktion förekommer implicit och explicit i de båda bostadsområdenas fall. I Lina 
anser kommunen att centrum bör få fler verksamheter och att gaturummen ska bli livligare (Södertälje 
kommun 2013, ss.30-31). Även en brist på besöksmål anges (Södertälje kommun 2018, s.26), vilket 
implicit skulle kunna betyda att stadsdelen inte lockar besökare från övriga Södertälje. I Pershagen 
nämner kommunen explicit att området inte lockar besökare från Södertälje eftersom Pershagens 
verksamheter nyttjas främst av de boende i området (Södertälje kommun 2015, s.7). Kommunen 
anger dock inga åtgärder för att öka antalet besökare i Pershagen genom till exempel fler 
verksamheter eller besöksmål som i Linas fall. I Lina föreslår kommunen att parker, caféer, 
detaljhandel och umgängesytor ska anläggas (Södertälje kommun 2018, s.30). Även ett helt nytt 
besöksmål; en jordbrukspark föreslås anläggas för att ytterligare utveckla Lina som stadsdel 
(Södertälje kommun 2018, s.42). Kommunen nämner att det är en viktig aspekt att skapa besöksmål 
för nya besökare i Lina (Södertälje kommun 2018, s.30). Pershagen är dock den enda av de två 
stadsdelarna där kommunen explicit nämner svårigheter med att locka besökare till området, men 
kommunen föreslår inga åtgärder för detta i Pershagen. Kommunen anger att det inte är möjligt att 
anlägga nya verksamheter i Pershagen då det inte finns tillräckligt många boende i området 
(Södertälje kommun 2015, s.7), att anlägga fler bostäder är enligt kommunen ett sätt att få fler 
verksamheter i området (Södertälje kommun 2015, s.1), alltså kan det tolkas som att kommunen 
implicit har en önskan om att Pershagen bör få fler möjligheter till interaktion i området men att detta 
inte får lika stort fokus som i Linas fall. Interaktion i Linas fall syftar på att skapa underlag för 
besökare medan detta inte får något fokus i Pershagen. En reflektion utifrån detta är varför kommunen 
gör en satsning på Linas besöksmål när även Pershagen anses vara i behov av detta? Är detta ett sätt 
för kommunen att göra Lina mer ”attraktivt” och tryggt? Det är trots allt Pershagen som enligt 
kommunen ”lider” av att få besöker området? Eller har detta att göra med att nodalpunkten får olika 
meningar i de olika områdena? Interaktion får sin mening av dess element och flytande signifikanter 
mötesplatser, verksamheter, besökare och besöksmål i Linas fall. Den får även sin mening genom 
ekvivalenskedjan mellan de två nodalpunkterna trygghet och tillgänglighets element och flytande 
signifikanter (exempelvis brist på kommunikationer och mötesplatser). Nodalpunkten i Pershagens 
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fall får sin mening av att bilda ekvivalenskedjor med nodalpunkten variation och dess element 
bostadstyper och upplåtelseformer. Diskursen kring interaktion byggs upp på olika sätt av kommunen 
för de två bostadsområdena genom att den associeras med olika ekvivalenskedjor och element samt 
flytande signifikanter, vilket bildar olika uppfattningar hos kommunen angående denna nodalpunkt. 

7.2.5 Socioekonomi 
Lina har enligt kommunen en lägre socioekonomisk ställning gällande utbildning och inkomst än 
kommunens snitt (Södertälje kommun 2018, s.23), medan Pershagen har en högre socioekonomisk 
ställning än medelsnittet gällande arbetslöshet, inkomst och utbildning (Södertälje kommun 2015, 
ss.3-4). I Lina föreslås följande för att åtgärda arbetslösheten; 

  
[…] en bas för arbetsförsörjning för olika åldersgrupper och kulturer i Lina. Ett steg i detta kan vara att 
skapa möjlighet för fler arbetstillfällen för både entreprenörer och mindre kvalificerad arbetskraft i 
närheten av området, exempelvis inom odling. (Södertälje kommun 2018, s.23) 

  
Att skapa fler arbetsmöjligheter för personer med olika bakgrund och åldrar, kan tolkas som att 
kommunen menar att de som har mest problem med arbetslöshet i Lina är individer som bland annat 
har en annan sociokulturell bakgrund samt att dessa antingen oftast har en bakgrund i entreprenörskap 
eller innehar mindre kompetenser än genomsnittet. Kommunens åtgärder fokuserar på att arbeten i 
närområdet ska skapas, vilket kan tolkas som att kommunen vill öka benägenheten till att bo kvar i 
området. I Pershagen finns en mindre mängd invånare med utländsk bakgrund, 18% till skillnad från 
kommunens medelsnitt som är 50% (Södertälje kommun 2015, s.3). Detta benämns dock explicit inte 
som något problematiskt och inga åtgärder för att öka mångfalden föreslås. Trots att båda områdena 
har lägre arbetslöshet än kommunsnittet nämns enbart åtgärder för detta i Lina. Vad beror detta på? 
  
Sysselsättning, inkomst, bostadspriser och utbildning blir de elementen och mångfald den flytande 
signifikanten som ger nodalpunkten socioekonomi dess mening i Södertäljes diskurs om social 
hållbarhet men denna mening skiljer sig mellan kommunens skildring av Lina och Pershagen. 
Kommunens åtgärder för Lina fokuserar på sysselsättning och mångfald, medan Pershagen som 
kommunen nämner har en mindre grad av invånare med utländsk bakgrund inte föreslås sådana 
satsningar. Varför är detta mindre prioriterat i Pershagen eller undviks detta ämne? Det framkommer 
heller inte varför de olika områdenas socioekonomiska status ser ut som de gör, enbart att Lina har en 
lägre status och Pershagen en högre. I Pershagen nämns till exempel att bostadspriserna är högre än 
medelsnittet för kommunen och att detta är en bidragande orsak till områdets segregering från resten 
av Södertälje (Södertälje kommun 2015, s.18). Orsaken till detta är enligt kommunen platsens 
”attraktiva läge” samt bostadstyperna (Södertälje kommun 2015, s.18). Samtidigt nämner kommunen 
också att området är avskilt och att det inte lockar många besökare utifrån (Södertälje kommun 2015, 
s.7). Detta kan tolkas vara en aning motsägelsefullt. Menar kommunen implicit att bristerna angående 
den socioekonomiska mångfalden i Pershagen inte spelar en sådan stor roll eftersom inga åtgärder 
föreslås? Det skulle även kunna tolkas som att kommunen försöker främja områdets ”exklusivitet” i 
förhållande till resten av Södertälje genom att de utelämnar förslag på åtgärder. 
  
I Lina föreslås som tidigare nämnt en komplettering av bostadsbeståndet med fler upplåtelseformer 
för att man oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna bosätta sig i området (Södertälje kommun 
2018, s.26), de nämner att: 

  
Alla projekt i stadsdelen bör syfta till att öka integrationen och den sociala sammanhållningen, exempelvis 
genom förbättrade fysiska miljöer, parker och mötesplatser, ett varierat bostadsutbud och ökad 
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funktionsblandning, gestaltningsmässig variation, samt förbättrade kommunikationsstråk mellan stadsdelar 
och till viktiga målpunkter. (Södertälje kommun 2018, s.26) 

  
I Pershagens fall menar kommunen att det finns sådana möjligheter även där och nämner: 
  

[…] däremot förespråkas bostadsbyggande som kan bidra till att människor, med olika ekonomiska 
förutsättningar, kan bo i samma stadsdel och således bidra till en minskad segregation. (Södertälje 
kommun 2015, s.18) 
   

Kommunen menar alltså i båda stadsdelarnas fall att fler upplåtelseformer kan skapa ett underlag för 
en minskad segregation som grundar sig i socioekonomiska skillnader, dock uttrycks detta på olika 
sätt för områdena. Nodalpunkten får sin mening i båda områdenas fall genom att elementen och 
flytande signifikanterna inom denna sammanlänkas med de inom nodalpunkten variation. Dock 
skiljer sig ekvivalenskedjorna från varandra. Lina har en större sammankoppling mellan inkomst och 
sysselsättning samt upplåtelseformer, bostadstyper och gestaltning. Pershagen har en större 
sammankoppling mellan inkomst, bostadspriser, utbildning och anpassning. Nodalpunkten får sin 
mening på olika sätt och alltså får diskursen olika uppbyggnader beroende på vilket område de tillhör, 
vilket kan påverka vilka åtgärder som föreslås för vardera område.  
 

 
 

fig 6. Södertäljes diskurs om social hållbarhet med exempel på ekvivalenskedjor.  
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8. Diskussion och slutsats 

Det är utifrån analysen inte möjligt att urskilja ett självklart och genomgående mönster för hur 
åtgärderna för olika bostadsområden ser ut, dessa skiljer sig dels inom kommunerna, men även 
kommunerna emellan. Det är dock inte endast skillnader som framkommer av analysen, det finns 
även likheter, dessa kan både vara explicita och implicita. Det finns en del åtgärder som förekommer i 
flertalet av de undersökta bostadsområdena, bland annat förbättrad belysning som föreslås för 
Brandbergen, Dalarö samt Lina (Haninge kommun 2016, ss.13-14; Haninge kommun 2009, s.23; 
Södertälje kommun 2018, s.30) i syfte att öka den upplevda tryggheten, dessa uttrycks explicit i 
respektive fall. Komplexiteten med att urskilja ett genomgående mönster för vilka åtgärder 
kommunerna väljer att föreslå för respektive bostadsområde grundar sig i att det finns skillnader inom 
den egna kommunen och mellan kommunerna. Det är dock möjligt att konstatera att det finns en 
blandning av olika åtgärder för hur kommunerna ska öka den sociala hållbarheten i respektive område 
och att vissa åtgärder ses som mer självklara för ett specifikt problem oavsett plats medan det finns 
åtgärder som inte följer detta mönster.  
 
Diskursens uppbyggnad är inte helt okomplicerat att redogöra för, eftersom nodalpunkterna som ingår 
i diskursen dels får sin mening genom att sammankopplas med olika element och flytande 
signifikanter, kan uttryckas implicit och explicit, vissa element och flytande signifikanter får 
dessutom ibland en större tonvikt än andra. Alla dessa aspekter påverkar diskursens innebörd samt 
uppbyggnad. Det som kan sägas är således att diskursen kring åtgärder för ökad social hållbarhet 
byggs upp på både liknande och skiljande grunder. I de två mer “traditionella” områdena, Pershagen 
och Dalarö kan man se ett samband i att åtgärderna som föreslås ofta är ganska implicita, de liknar 
mer en beskrivning av områdets problematik. Att dessa problem anses vara brister skulle implicit 
kunna ses som att det finns en önskan, från kommunernas sida att åtgärda dessa, trots att detta inte 
alltid nämns explicit. I miljonprogramsområdena Lina och Brandbergen förekommer mer konkreta 
åtgärder för områdenas problematik, till exempel bättre belysning (Södertälje kommun 2018, s.26; 
Haninge kommun 2016, ss.13-14), explicita åtgärder förekommer dock även i de “traditionella” 
områdenas fall såsom passager i Dalarös fall (Haninge kommun 2009, s.23) och anpassning genom 
bostäder för olika åldersgrupper i Pershagens fall (Södertälje kommun 2015, s.18).  
 
Det är dock inte bara hur åtgärderna uttrycks som skapar likheter och skillnader. Det finns även 
likheter och skillnader inom och mellan kommunernas diskurser genom att de olika nodalpunkterna 
sammankopplas på olika sätt eller helt enkelt inte förekommer alls. Utelämnandet av vissa 
nodalpunkter, till exempel trygghet i Pershagens fall, bidrar till en uppbyggnad som skiljer sig till 
exempel jämfört med de andra områdena, trygghet är inte en automatisk förutsättning för en ökad 
social hållbarhet i Pershagen. I Lina, Brandbergen och Dalarö, verkar det istället råda en hegemonisk 
ordning i diskurserna där bland annat belysning anses vara en självklar åtgärd för ökad trygghet. I 
Brandbergen och Lina finns till exempel enligt kommunerna en önskan om ökad polisnärvaro från 
medborgarnas sida (Haninge kommun 2016, ss.20-21; Södertälje kommun 2018, s.26), medan något 
liknande inte nämns i Pershagen och Dalarös fall. Nodalpunkterna är i stort sett liknande för båda 
kommunerna och de olika bostadsområdena, men det är de flytande signifikanterna och elementen 
och dess avvikande och varierande karaktärer som påverkar diskursens uppbyggnad.  
 
Syftet med denna kandidatuppsats har bland annat varit att undersöka den kommunala diskursen kring 
social hållbarhet och de kommunala åtgärder som föreslås för en ökad social hållbarhet i olika 
bostadsområden. Vidare har syftet varit att synliggöra samt skapa en medvetenhet kring likheter och 
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skillnader i hanteringen av åtgärder för ökad social hållbarhet i kommunerna. Det är möjligt att 
konstatera att den sociala hållbarhetsdiskursen har många gemensamma nämnare inom de undersökta 
kommunerna, kommunerna emellan, men även skillnader. Den största skillnaden i diskursen för 
respektive kommun är de flytande signifikanterna och elementen som ger nodalpunkterna betydelse 
och därför vilka av dessa som blir aktuella för respektive bostadsområde - detta påverkar i sin tur de 
föreslagna åtgärderna. 
  

8.1 Förslag till vidare forskning 

Den sociala hållbarhetens tvetydighet är ständigt omdebatterat i den fysiska planeringen och likaså de 
åtgärder som ska sättas in för ökad social hållbarhet. Denna uppsats bidrar till att synliggöra hur olika 
kommuner hanterar åtgärder för social hållbarhet och hur de på liknande och varierande grunder 
implementeras i olika bostadsområden. Denna uppsats visar även att det är möjligt att undersöka och 
dekonstruera de kommunala diskurserna kring social hållbarhet. Undersökningen av de båda 
kommunerna visar att det både finns likheter och skillnader i implementeringen av åtgärder för ökad 
social hållbarhet och att det inte alltid råder en konsensus kring vilka åtgärder för social hållbarhet 
som ska implementeras. Resultatet av denna uppsats och de delar av diskurserna som har synliggjorts 
genom undersökningarna kan inte per automatik sägas vara densamma för alla Sveriges kommuner 
och det återstår att se om detta gäller fler kommuner än Haninge och Södertälje. 
 
Det som återstår är att i framtida studier kring detta ämne genomföra undersökningar av fler 
kommuner i syfte att bygga vidare på frågeställningarna angående hur kommunala diskurser om ökad 
social hållbarhet byggs upp och därmed skapa en överblick över hur social hållbarhet tolkas inom och 
mellan kommuner i Sverige. Övriga aspekter som är tänkvärda att undersöka i vidare studier är hur 
områdenas förutsättningar påverkar de åtgärder som föreslås och huruvida lösningar bör anpassas till 
platsmässiga förutsättningar eller till problemen i sig och vidare - hur kommunerna ska säkerställa att 
de föreslagna lösningarna för ökad social hållbarhet får den effekt som önskas. 
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