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Förord
Jag vill tacka de planerare och utredare som tog sig tid att intervjuas samt ett stort tack till mina  
handledare Moa Tunström och Kristina Grange.

Sammanfattning

Denna uppsats är genomförd med målet om att få större inblick i vad begreppet social hållbarhet 
innebär, hur denna kan uppnås samt hur planerare kan verka för detta. Det finns ingen tydlig 
definition på vad social hållbarhet är, däremot är målsättningar, strategier och åtgärder formulerade 
av såväl politiska som institutionella instanser för att nå en sådan hållbar utveckling. Uppsatsen är 
baserad på litteraturstudier och genomförda intervjuer av representanter för olika instanser. 
Ytterligare kommer jag att presentera hinder och möjligheter för utveckling av social hållbarhet  
samt hur dessa påverkar planerares möjlighet att verka för en utveckling som är socialt hållbar. 

Eftersom arbetsmetoden för denna uppsats delvis bygger på genomförda intervjuer, finns det 
givetvis risk för att dessa intervjuer inte är hundra procentigt återgivna. Min förhoppning är ändå att 
jag lyckats återge innehållet i intervjuerna så felfritt som möjligt. 

Alla undersökta aktörer har en formulerad målsättning om en social hållbar utveckling. Ett tydligt  
hinder för att kunna nå en social hållbarhet är bristen på samverkan mellan de olika aktörerna. 
Möjligheterna för att nå en social hållbarhet skulle kunna förbättras genom ett ökat erfarenhets- och 
kunskapsutbyte inom och mellan instanser och med boende i berörda områden. Jag fann även att 
social hållbarhet är starkt sammankopplat med möjligheter och livschanser. Enskilda fysiska 
åtgärder är inte tillräckligt för att nå en social hållbarhet, men många åtgärder både fysiska och icke  
fysiska kan sammantaget bidra till en social hållbarhet. Fysiska åtgärder som genom planering kan 
skapa förutsättningar för en social hållbarhet tycks vara varierade bostadsformer och mötesplatser.

Abstract

This essay is written with the aim to bring insight into the way the concept of social sustainability is 
used, how this can be achieved and what the planners role in this is. There is no clear definition of 
what social sustainability is, however, there are objectives, policies and measures formulated by 
both the political and institutional instances in order to achieve a sustainable development and as  
well as a social sustainability. This essay is based on literature studies and interviews conducted by 
representatives of various bodies. Further, I will present obstacles and possibilities in the field of 
social sustainability encounters and how these affect the planners ability to achieve a development 
that is socially sustainable. 

Since the working method of this paper is based partly on interviews, there is obviously a risk of 
such interviews not being a hundred percent correctly narrated. My hope is that I still managed to 
reproduce the contents of the interviews as flawlessly as possible.

All instances that participated in the survey have formulated a goal for socially sustainable 
development. One of the obstacles to obtain socially sustainable development is the lack of 
collaboration between these instances. The possibilities for reaching a social sustainability could be 
improved through increased experience and the exchange of knowledge within and between 
agencies and with residents in the affected areas. I also found that social sustainability is strongly 
linked to opportunities and chances in life. On single physical measure is not sufficient to achieve 
social sustainability, but many measures, both physical and non physical can collectively contribute 
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to social sustainability.  Physical measures, by planning to create conditions for social 
sustainability, appear to be varied housing forms and venues.
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Inledning 

Att utveckling bör ske på ett hållbart sätt är någonting som ofta uttalas när det handlar om 
målsättningar och strategier för stadsutveckling. Begreppet hållbarhet brukar delas upp i olika 
dimensioner, varav den sociala dimensionen är en av dessa. Intresset av att veta mer om vad social 
hållbarhet är och hur planering för detta genomförs var anledningen till valet av ämnesområde för 
denna uppsats. Jag kommer därför redogöra för hur begreppet hållbarhet med fokus på social 
hållbarhet används av olika instanser och på vilket sätt dessa instanser vill nå social hållbarhet. 

Jag har valt att närmare undersöka både politiska och institutionella instanser, från en global till en 
lokal nivå. Uppsatsen är byggd på material inhämtat ifrån litteraturstudier och intervjuer. 

Vad begreppet social hållbarhet innebär är nog inte helt självklart. Det finns en uttalad målsättning 
om att samhällets utveckling ska ske på ett sätt som är socialt hållbart. För att kunna planera och 
verka för att utvecklingen sker på ett sådant sätt är det viktigt att ha kunskap om vilka hinder och 
möjligheter som finns, annars är risken att begreppet blir retorik och inte förverkligas i praktiken.

Frågeställning

Hur används begreppet social hållbarhet hos politiska och institutionella instanser?

Hur verkar dessa instanser för att nå en socialt hållbar utveckling och hur kan planerare verka för 
att nå social hållbarhet?

Hur ska projektet Järvalyftet verka för att skapa social hållbarhet i Järvaområdet?

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet social hållbarhet används av olika 
politiska och institutionella instanser för att fördjupa kunskaperna i ämnet och få kunskap om hur 
planerare kan verka för en socialt hållbar utveckling.

Metod 

Jag har avgränsat mig till att lägga fokus på den sociala aspekten på begreppet hållbarhet ur ett 
planeringsperspektiv. 

Metoden som valts för denna uppsats är litteraturstudier och genomförande av intervjuer. Uppsatsen 
kommer därför att bygga på det inhämtade material jag fått genom dessa källor. Jag kommer att 
redogöra för hur begreppet hållbarhet används av politiska och institutionella instanser från global 
till lokal nivå. Jag kommer även undersöka hur målsättningar, strategier och åtgärder för hållbarhet,  
med fokus på den sociala utvecklingen är formulerad, samt på vilket sätt dessa instanser vill nå 
social hållbarhet. Studier för att se vad forskare och författare haft för åsikter kring ämnet 
hållbarhet och planerarens roll genomfördes också. 

För att få en bredare bild om social hållbarhet, hur begreppet används och hur det kan tänkas 
uppnås valde jag att genomföra ett antal intervjuer med planerare och utredare. Intervjuerna 
genomfördes med planerarna Ulrika Palm och Evert Kroes på Regionplanekontoret, utredare 
Henrik Weston på Länsstyrelsen samt utredare Stig Vinberg på Statens folkhälsoinstitut.

För att undersöka hur planering för social hållbarhet kan gå till på lokalnivå valde jag att studera 
Stockholms stads satsning Järvalyftet. Valet av fallstudie beror på att Järvalyftet är en uttalad 
långsiktig satsning för social och ekonomisk utveckling i ett specifikt område. Fallstudien 
genomfördes genom att studera mål, strategier för projektets vision till år 2030 samt dess åtgärder. 
Intervju med Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet genomfördes också.
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Begreppet hållbar utveckling
I detta avsnitt redogörs hur begreppet används i viktiga globala dokument samt hur statsvetare 
tolkar användningen.

Dokument som präglat hållbarhetsbegreppet 

1980 fördes frågorna kring bevarande och utveckling samman genom programmet WCS, World 
Conservation Strategy, på uppdrag av UNEP, United Nations Environment Programme. Denna 
strategi bidrog till att forma tankesättet för begreppet hållbar utveckling. Detta innebar att en  
hållbar utveckling betraktades genom att en social och ekonomisk utveckling tar utgångspunkt ifrån 
miljömässiga målsättningar (Pettersson 2005a).

På uppdrag av FN kom 1987 rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad 
Brundtlandsrapporten och med denna den antagligen mest kända förklaringen på begreppet 
hållbarhet nämligen:

”utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” ( Hägerhäll 1988: 22).

I Hägerhälls bok Vår gemensamma framtid, som är en översättning av Världskommissionen 
för miljö och utvecklings rapport Our Common Future beskrivs hållbar utveckling som:

”…inte ett fixt balanstillstånd utan snarare en process i ständig förändring inom 
vilken resursutnyttjande, investeringarnas inriktning, den teknologiska 
utvecklingens inriktning och institutionella förändringar sker i samklang med 
dagens såväl som morgondagens behov. Vi påstår inte att processen är lätt eller 
okomplicerad. Smärtsamma beslut måste fattas. När allt kommer omkring måste 
en hållbar utveckling vila på den politiska viljan ” (Hägerhäll 1988: 23).

 I Vår gemensamma framtid beskrivs att för att nå en hållbar utveckling är ekonomisk tillväxt en 
förutsättning, som i sin tur ska ske på ett sådant sätt som är hållbart både ekologiskt och socialt 
(Olsson 2005). Det som hindrar utvecklingen att ske på ett hållbart sätt är den teknologi och 
samhällsorganisation som finns idag, naturresurser samt hur väl jordens ekosystem klarar av den 
mänskliga aktiviteten som nu råder (Hägerhäll 1988). 1992 höll FN konferensen UNCED, United 
Nations Conference on Environment and Development även kallad Riokonferensen där frågor 
rörande ämnena miljö och utveckling diskuterades. Syftet med konferensen var att arbeta fram 
riktlinjer och målsättningar för miljö- och utvecklingsfrågorna. Konferensen resulterade i att beslut 
togs om riktlinjer och handlingsplan för att nå en hållbar utveckling (Regeringskansliet 2010a).

Under Riokonferensen utarbetades fem avtal för hur tillvägagångssättet för att hållbar utveckling 
skulle genomföras. Ett av dessa avtal är Agenda 21, som är FN:s globala handlingsplan och i denna 
lyftes social hållbarhet fram som en viktig del i frågorna rörande hållbar utveckling 
(Regeringskansliet 2004a). 

Statsvetares tolkning 

Statsvetaren Conny Pettersson lyfter i boken Hållbar utveckling underifrån (2005) fram följande 
resonemang. En viktig effekt av Riokonferensen var att lokalsamhällets roll lyftes fram som en 
betydande faktor för att nå en hållbar utveckling. För att utveckling på ett hållbart sätt ska realiseras  
i praktiken behöver hållbarhet ske underifrån, det vill säga genom det lokala samhället.  
Bestämmelser på en central nivå är viktigt, men det är genom lokala myndigheter, organisationer 
och medborgare som verkställandet av utveckling för hållbarhet måste ske för att få 
genomslagskraft i ett längre perspektiv (Petterson 2005). 

Med anledning av att begreppet hållbarhet är öppet för tolkning och därmed är ett begrepp med 
skiftande användning beroende på användarens referenser är FN ett utmärkt organ för att samordna 
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ett världsövergripande samarbete. FN:s främsta roll är att vara den aktör som skapar och sprider 
idéer, att sedan realisera dessa idéer är medlemsländernas uppgift och ansvar (Pettersson 2005).

I följande citat beskrivs användningen av begreppet hållbar utveckling :

 ”Ett väl definierat och universellt begrepp är kanske inte alls nödvändigt för 
förverkligandet av en global hållbar utveckling, rent av vore det kanske skadligt. Världen 
över kommer hållbar utveckling att uppfattas, tolkas och formuleras på olika sätt, allt med 
hänsyn taget till tradition och förutsättningar lokalt.” (Petterson 2005b: 75).

Vidare beskrivs att begreppet vilar på fyra principer som kan sammanfattas i global rättvisa,  
generationsrättvisa, ekologisk rättvisa och participatorisk rättvisa (Petterson 2005b). 

Begreppet social hållbarhet

Samhällsforskaren Christer Sanne beskriver social hållbarhet som samhällets ”förmåga att fortgå, 
reproducera sig och lösa kriser” (Sanne 2004: 2). Han menar även att social hållbarhet kan vara ett 
sätt att lösa sociala problem så som fattigdom och diskriminering, dock kan även företeelser som 
inte uppfattas som sociala problem leda till social ohållbarhet. Sanne poängterar även att alla  
sociala problem inte är ett hinder för en social hållbar utveckling (Sanne 2004). Vidare beskrivs 
social hållbarhet ofta som ogreppbart och för att åskådliggöra social hållbarhet beskriver Sanne 
dess motsatta effekter:

 ”utslagning, arbetslöshet, bidragsberoende, missbruk, ohälsa, bristande utbildning, barn 
som far illa, ungas etablering på arbetsmarknaden, unga utan uppgift, segregation, 
diskriminering, repression (i motsats till vård), kriminalitet, våld/rån, korruption, 
kulturell fragmentering och ignorans, kommunikationssvårigheter, egoism/karriärism, 
ansvarslöshet, bristande rättsnormer, regional koncentration versus utglesning, 
fattigdom, globala klyftor” (Sanne 2004: 2).

I artikeln Linking social and environmental aspects: a multidimensional evaluation of  
refurbishment projects räknas följande begrepp som sammankopplade med social utveckling:
information, dialog, deltagande, organisatoriskt lärande, beteendemönster, socialt liv och 
stigmatisering (Stenberg 2009).

Urbansociologen Lilja (2010) säger att den upplösta sociala gemenskapen i grannskapet har gjort 
att stadsrummet har blivit mer betydelsefull för oss som individer. Det innebär att individen har 
större eget ansvar att skapa sig en identitet och sociala nätverk. När en strategi för hållbar 
stadsutveckling skall genomföras är det nödvändigt att utgångspunkten i planeringen är kunskapen 
om det levda urbana rummet, det vill säga kunskapen om ett innanförperspektiv. Det är även viktigt 
att ha processer för dialog och delaktighet där de människor som har relationer till platsen har 
möjlighet att lyfta fram sina tankar och idéer. Fokus i stadsutveckling bör även vara det offentliga 
rummet, där möten med andra människor, kulturer och olika sätt att leva är möjligt (Lilja 2010). 

En forskare i boken Planering för god miljö och rättvisa under diffusa omständigheter skriven av 
Orrskog (2008) säger så här:

”Rutnät i sig ger inte blandning. Se på N.Y och hur det finns en mental barriär mellan 
det välbeställda delen av Manhattan och Harlem trots att stadsdelarna funktionellt och 
transportmässigt sett är väl sammanbundna i rutnät” 

I och med detta ifrågasätter forskare vikten av att enbart se den fysiska miljön som faktor för 
påverkan på den sociala utvecklingen, utan framhåller de psykologiska hindren för en socialt 
hållbar utveckling. 
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Politiska instanser 

Social hållbarhet har ingen tydlig definition, vilket medför att begreppet blir en värderingsfråga och 
därmed ger möjlighet för variation i tolkning och användning beroende på vem som gör 
värderingen. Att begreppet används med olika innebörd kan vara problematiskt, men med en 
medvetenhet om att så är fallet kan viss problematik undanröjas. Av denna anledning kommer jag i 
redogöra för hur begreppet används av politiska och institutionella instanser, på olika nivåer och 
genom vilka mål och strategier de vill nå en hållbarhet i ett socialt perspektiv. 

I detta avsnitt kommer jag beröra vad EU, den svenska regeringen och Stockholms stad säger om 
social hållbar utveckling och hållbar utveckling och vilka strategier de har för att uppnå dessa.

EU-strategi

I stora drag beskrivs hållbar utveckling av EU som ”miljöskydd, social rättvisa och 
sammanhållning, ekonomiskt välstånd och internationellt ansvar” (Regeringskansliet 2006: 13). I 
EU:s strategi för hållbar utveckling förklaras begreppet mer omfattande:

”det handlar om att bevara jordens förmåga att upprätthålla liv i hela dess mångfald och 
grundar sig på principerna om demokrati, jämställdhet och solidaritet, rättsprincipen och 
respekt för grundläggande rättigheter, inklusive frihet och lika möjligheter för alla. Det 
syftar till ständig förbättring av livskvaliteten och välbefinnandet på jorden för 
nuvarande och kommande generationer. För detta syfte främjar den en dynamisk 
ekonomi med full sysselsättning och miljöskydd i en fredlig och säker värld där 
kulturell mångfald respekteras.” (Europeiska Unionens råd 2006).

EU har ett antal grundläggande principer för sin politik: 

• Främjande och skydd för grundläggande rättigheter

• Solidaritet inom och mellan generationerna

• Ett öppet och demokratiskt samhälle

• Delaktighet för medborgarna

• Delaktighet för företags och arbetsmarknadens parter

• Politisk samstämmighet och styrning

• Integrering av politiken

• Utnyttjande av bästa tillgängliga kunskap

• Försiktighetsprincipen

• Principen om att förorenaren skall betala

(Europeiska Unionens råd 2006)

Med detta som utgångspunkt har EU:s strategi för hållbar utveckling valt att fokusera på 
följande områden:

• Klimatförändringar och ren energi

• Hållbar transport

• Hållbar konsumtion och produktion
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• Bevarande och förvaltning av naturresurser

• Folkhälsa

• Social integration, demografi och migration

• Globala utmaningar i fråga om fattigdom och hållbar utveckling

(Europeiska Unionens råd 2006)

Varje nämnd strategi ovan har ett flertal tillhörande åtgärder för verkställande. Efter att jag betraktat  
dessa åtgärder kan dessa sammanfattas genom; ytterligare strategier, handlingsplaner, samarbete 
och genomförande av beslutade handlingsplaner.

Regeringen

När det i Sverige talas om hållbarhet i stadsutveckling delas begreppet ofta upp i de tre 
dimensionerna; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet (Regeringskansliet 2004b). I citatet 
nedan beskriver regeringskansliet vad de menar med hållbar utveckling:

”Hållbar utveckling betyder att våra resurser ska användas på ett sätt som är långsiktigt 
effektivt och därigenom säkerställer att den nuvarande generationens behov uppfylls 
utan att de kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Vi 
har ett ansvar att förvalta vår miljömässiga, ekonomiska och sociala resursbas så att 
kommande generationer liksom vi kan få en hög livskvalitet. Hållbar utveckling 
förutsätter långsiktighet och helhetssyn.” (Regeringskansliet 2010a)

Regeringen slår därmed inte fast vilket tidsperspektiv som begreppet hållbarhet innefattas av, utan 
tidsperspektivet för hållbarhet är således öppet för tolkning. 

Utgångspunkter för den svenska strategin bygger på globalt och regionalt samarbete, integrering av 
hållbar utveckling i alla politiska områden samt värnandet om kritiska resurser som naturresurser, 
människors hälsa och kompetens, infrastruktur och bebyggelse (Regeringskansliet 2004b).

Regeringen redogör för indikatorer som i Sverige visar på hållbar utveckling. Tolv av dessa 
indikatorer benämner regeringen som så kallade huvudindikatorer. Dessa huvudindikatorer är:

• Medellivslängd

• Våld

• Energieffektivitet

• Investeringar

• Sysselsättningsgrad

• Offentlig skuld

• Tillväxt

• Ekonomisk utsatthet

• Demografisk försörjningsbörda

• Växthusgaser

• Farliga ämnen

• Bistånd

(Regeringskansliet 2005)
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Nedan visas två utdrag ur den svenska strategin för hållbar utveckling: 

”Hållbar utveckling handlar om att värna och nyttja givna resurser på ett hållbart sätt. 
Men det handlar också om resurseffektivisering och om att långsiktigt förvalta och 
investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser. Att värna om naturresurser och 
människors hälsa är en avgörande förutsättning för utveckling och välstånd. Hållbar 
utveckling bärs upp av människors arbetskraft, kunskap och kreativitet.” 
(Regeringskansliet 2004b: 7)

”Det är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna känner 
delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och de har vilja och förmåga 
att ta ansvar för den. Det hållbara samhället är också ett samhälle som långsiktigt 
investerar i dess viktigaste resurser – människa och miljö. Samhället formas inom ramen 
för vad miljö och människors hälsa tål. Samhället ger förutsättning för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Medborgarna har lika möjligheter oavsett kön, 
socioekonomisk och etnisk eller kulturell tillhörighet.” (Regeringskansliet 2004b: 7) 

I Regeringens beskrivning av hur den fysiska planeringen inverkar för att nå en hållbar utveckling 
nämns ”goda sociala miljöer och en bebyggelsemiljö som bidrar till jämlika och värdiga 
levnadsförhållanden för alla.” (Regeringskansliet 2004b: 128).

Fokus har från Regeringens sida legat på hållbarhet genom ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet, men i praktiken har fokus i byggande legat på ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
genom att bland annat bygga energisnåla lösningar och som då ofta även på längre sikt ger en lägre 
kostnad. Den sociala aspekten har därmed inte alls fått samma uppmärksamhet som de ekologiska 
och ekonomiska aspekterna (Stenberg et al 2009). 

Institutionella instanser 

I detta avsnitt kommer visioner, målsättningar och åtgärder för hur de institutionella instanserna 
Länsstyrelsen, Regionplanekontoret, Statens folkhälsoinstitut och Stockholms stad ska nå en 
hållbar utveckling med fokus på den socialt hållbara utvecklingen. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet med uppgift att fungera som en länk mellan olika instanser så 
som regeringen, riksdag och centrala myndigheter samt mellan kommun och innevånare. 
Länsstyrelsen arbetar i linje med de nationella målsättningarna, samordnar länets intressen och 
främjar dess utveckling, framställer regionala mål samt värnar om varje ärendes rättssäkerhet 
(Länsstyrelsen 2009). Länsstyrelsen i Stockholms län har en avdelning för social utveckling, som 
har till uppgift att verka för ett social hållbart samhälle. Målsättningarna för detta är att förbättra  
människors hälsa, öka den sociala tryggheten, skapa jämlika levnadsvillkor, verka för att öka 
deltagandet i samhällslivet (Länsstyrelsen 2010). 

Länsstyrelsen arbetar med social hållbarhet utefter de nationella målsättningarna om hållbar  
utveckling. Avdelningen för social utveckling arbetar inom områdena bostäder, folkhälsa, 
minoritetsfrågor, samordning mot prostitution och människohandel, statsbidrag, våld i nära relation. 
Inom dessa områden arbetar Länsstyrelsen genom samordning, utveckling, rådgivning och tillsyn. 
(Länsstyrelsen 2010). 

Åtgärder för att nå dessa mål är bland annat att administrera de statliga bostadsstöden, följa och 
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informera om bostadssituationen i länet, fördelar pengar till kommun och stadsdelar för alkohol- 
och narkotika förbyggande insatser (Länsstyrelsen  2010). 

För att kunna nå en socialt hållbar utveckling bör de sociala aspekterna beaktas och integreras i 
planeringen. Vid översiktsplanering och utveckling av nya stadsdelar bör kunskap inom de sociala 
frågorna användas. Det är därför viktigt att samarbete sker med andra förvaltningar som exempelvis 
Socialtjänstförvaltningen för att kunna nå goda planeringsresultat (Weston 2010).

Under det senaste årtiondet har medelinkomsten i redan utsatta områden fått en sämre utveckling i  
jämförelse med det övriga samhället. Att utvecklingen sett ut som sådan beror troligen på att  
människor som fått en ökad inkomst valt att flytta från dessa områden. En sådan trend visar inte på 
en god utveckling  och länsstyrelsen kommer arbeta med det sociala perspektivet kopplat till 
bostäder (Weston 2010).

Regionplanekontoret

Regionplanekontoret har fått i uppgift av Stockholms läns landsting via Regionplanenämnden att  
arbeta för planering av förvaltning och utveckling av Stockholmsregionen. För att detta ska ske 
använder sig Regionplanekontoret och Regionplanenämnden av en gemensam strategi för 
regionens planering kallad RUFS 2010, som är förkortning för Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (Regionplanekontoret 2010a). RUFS 2010 är inte juridiskt bindande utan 
fungerar som en gemensam utvecklingsplan för regionen (Palm 2010). 

Hållbarhet beskrivs genom ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter och samspelet 
dem emellan. Vidare beskrivs hållbarhet genom de fyra begreppen jämställdhet, mångfald, klimat  
och folkhälsa (Regionplanekontoret 2010b). 

Enligt RUFS 2010 ska en hållbar utveckling leda till att Stockholms regionen ska:

• Förvalta kapital och resurser för kommande generationer

• Bibehålla och utveckla önskade och nödvändiga kvaliteter

• Upprätthålla och utveckla rubusthet och anpassningsförmåga

(Regionplanekontoret 2010b)

 

I utvecklingsplanen RUFS 2010 åskådliggörs inte dimensionerna av hållbarhet var för sig så som 
social, ekonomisk, miljömässig och kulturell hållbarhet. Istället presenteras målsättningar,  
strategier och åtgärder genom att innefatta dimensionerna av en hållbar utveckling som en helhet i  
(Palm 2010).

I RUFS 2010 har en vision om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion. Till denna vision hör de fyra målsättningarna ”En öppen och tillgänglig region”, 
”En ledande tillväxtregion”, ”En vision med god livsmiljö” och ”En resurseffektiv region”. För att  
nå visionen och målen är sex stycken strategier formulerade. Dessa presenteras nedan:

• Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn

• Utveckla idéer och förnyelseförmåga

• Säkra värden för framtida behov

• Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

• Stärk sammanhållningen

• Frigör livschanser

(Regionplanenämnden 2009)
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I den ovan nämnda strategin Stärka sammanhållningen är tanken att en stärkt sammanhållning i 
Stockholmsregionen ska leda till en ökning av mångfald både kulturellt och socialt och motverka 
processer som leder till segregering (Regionplanenämnden 2009).

Samtliga strategier har tillhörande åtagande som ska verka för att infria målsättningarna. För att  
stärka sammanhållningen i regionen ska en ökning av det sociala kapitalet ske, effekterna av 
bostadssegregationen minska, ett varierat utbud av bostäder ska skapas inom samma geografiska 
område samt stärka inkludering och identifiering i regionen för innevånarna. Detta ska ske genom 
att bland annat skapa mötesplatser och ett varierat bostadsutbud (Regionplanenämnden 2009).

Fysiska åtgärder som ska verka för att frigöra livschanser är att öka tillgänglighet och trygghet i den 
fysiska miljön så att människor vill vistas på allmänna platser. Detta innebär exempelvis att den 
sociala aspekten måste få större inflytande på trafikplaneringen (Regionplanenämnden 2009).

Faktorer som sammankopplas med den sociala hållbarheten så som sysselsättningsgrad kan mäts 
och redogörs i form av statistik och rapporter. Utifrån dessa kan slutsatser om huruvida 
utvecklingen i ett område, stadsdel, stad eller region sker på ett hållbart sätt göras (Kroes 2010). 
Rapport från Statistiska centralbyrån visar att i Stockholms län är saldot för inflyttade från övriga 
Sverige med arbete större än utflyttande med arbete och detsamma gäller för Stockholms läns 
kommuner. Däremot finns det stadsdelar där detta saldo är negativt, vilket innebär att antalet  
människor med arbete som flyttar från stadsdelen är större än antalet människor med arbete som 
flyttar till stadsdelen. De områden där denna tendens visat sig, är ofta områden där arbetslöshet 
redan är lägre än övriga Stockholm (Kroes 2010). Detta tyder på att de boende i dessa stadsdelar 
flyttar då de etablerat sig på arbetsmarknaden (Bengtsson & Segendorf 2009). Om denna slutsats 
kan dras, kan det tyda på att människor som har möjlighet väljer att flytta från området, vilket ger  
bilden av en negativ utveckling i området (Kroes 2010). 

Hänsyn har inte tagits till den sociala aspekten i begreppet hållbarhet i den mån det borde ha gjorts.  
Detta visas tydligt då det på senare år skett en ökning av områden med hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå, låg medelinkomst (Kroes 2010). Dessa indikatorer visar på en social ohållbarhet, 
vilket inte är positivt. Fysiska metoder som av flera instanser utpekats som positiva för den sociala 
utvecklingen är mötesplatser och variationer av bostadsformer inom samma område. En annan 
viktig aspekt är att integrera de boende i dessa förändringsprocesser. Detta genom att föra en dialog 
med de boende, inte enbart genom information (Kroes 2010).

Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstitut, i dagligt tal Folkhälsoinstitutet, är en myndighet som arbetar under 
Socialdepartementet med uppgift att bidra med kunskap vad gäller strategier, metoder, tillsyn,  
utvärdering och uppföljning för att verka för god folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut 2010).

Folkhälsoinstitutet har ett antal områden som för hälsopolitiken ska vara utgångspunkter i arbetet 
för att nå god folkhälsa. Dessa områden är:

• Delaktighet och inflytande i samhället

• Ekonomiska och sociala förutsättningar

• Barn och ungas uppväxtvillkor

• Hälsa i arbetslivet

• Miljöer och produkter

• Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

• Sexualitet och reproduktiv hälsa

• Fysisk aktivitet
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• Matvanor och livsmedel

• Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

(Statens folkhälsoinstitut 2009c)

Målområdena delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar räknas 
till faktorer som har en fundamental koppling till folkhälsan. Inom dessa områden räknas 
ekonomisk trygghet och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet, rättvisa, möjlighet  
att påverka den egna livssituationen genom delaktighet och inflytande att påverka 
samhällsutvecklingen (Statens folkhälsoinstitut 2009c).

Organisatoriskt sett handlar den sociala hållbarheten om organisationens inre såsom personal, 
arbetsmiljö och ansvar i lokalsamhället. Ett sätt för att få organisationer att ta ett större socialt  
ansvar vore att de skulle kunna använda ett visat socialt ansvar som konkurrenskraft. Detta i form 
av att certifiera organisationer som tar sitt sociala ansvar. En sådan konkurrenskraft skulle därav 
kunna fungera som ett incitament för att få organisationer att öka sitt sociala ansvar (Vinberg  2010). 

Ett hinder i arbetet för social hållbarhet är bristen på integration mellan departementen, trots att  
många av departementen berör samma områden. Vinberg uttryckte det som att ”det är mycket 
stuprännor och lite hängrännor”. För planerare på en strategisk position är kontakten med 
socialtjänst, länsstyrelsen och andra organisationer viktig för att uppnå bättre lösningar (Vinberg 
2010). 

En annan viktig faktor för den sociala hållbarheten är de sociala dimensionerna på arbetsplatsen, så 
som arbetsmiljö, hälsa och utveckling (Vinberg 2010).

Stockholms stad

Stockholms kommun presenterar strategi för Stockholms stad genom arbetsrapporten kallad 
”Stockholm 2030”. Denna strategi visar hur en hållbar utveckling genom fysiska åtgärder ska 
uppnås i Stockhom. Alla de tre dimensionerna av hållbarhet som brukar användas såsom 
ekonomisk, social och miljömässig framhävs även i denna strategi och för att nå detta lyfts 
tillgänglighet fram som ett nyckelord. Processer som framhålls för att nå en hållbar utveckling är en 
sektorövergripande planering, en helhetssyn, transparens i planeringen, samordnad 
planeringsprocess från regionalnivå till bygglov, medborgardeltagande och demokrati. 
(Stockholms Stad 2004).

Den fysiska planeringen beskrivs som en viktigt del i att nå en hållbar utveckling då den fysiska 
planeringen kan skapa tillgänglighet och därigenom skapa möjligheter. Fysiska åtgärder som 
Stockholms stad lyfter fram för en hållbar stadsutveckling är följande:

• Återanvänd redan exploaterad mark

• Spara värdefulla grönområden

• Bygg i goda kollektivtrafiklägen

• Komplettera för lokala behov

• Utveckla offentliga rum och mötesplatser

• Planera för integrationsperspektivet

• Planera för god trafikinfrastruktur.

(Stockholms stad 2004)

Planerarens arbetsramar 
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Politikerna sätter målen som planerarna skall arbeta mot och genom dessa ramar slår politikerna 
fast en plattform, på vilken planerarna ska arbeta inom. Planerarna arbetar utifrån de givna ramarna 
fram förslag med tillhörande argumentation och utifrån dessa beslutsunderlag värderar och fattar 
politikerna beslut (Isaksson & Storbjörk 2005)

En planerare arbetar inom ramar som är grundade på politiska beslut som exempelvis Plan- och 
bygglagen. Planerarens uppgift är att förstå och tolka politikernas mål, för att sedan kunna arbeta 
fram förslag som verkar för att nå dessa mål. En sådan politisk målsättning är social hållbarhet och 
det innebär att de förslag planerare arbetar fram ska bidra till en hållbar social utveckling utifrån 
vad politikerna fastslagit vara socialt hållbart (Andersson 2010).

Detta visar att planerarna och politikerna anser att det finns en tydlig skillnad i yrkesrollernas 
uppgifter och spelrum, men det är uppenbart att yrkesrollerna är beroende av varandra. Den ena 
yrkesrollens handlande och beslutsfattande bygger på den andra yrkesrollens beslutsfattande. Det 
finns därigenom ett tydligt samspel och beroende mellan politiker och planerare.

Projektet Järvalyftet 
Järvalyftet är samlingsnamnet för den långsiktiga satsning som Stockholms stad i samarbete med 
andra aktörer genomför i stadsdelarna kring Järvafältet (Stockholms stad 2008). Målsättningen med 
projektet är att verka för ekonomisk och social utveckling i området och på detta sätt öka områdets  
attraktivitet för nuvarande och framtida boende. Stadsdelarna som innefattas av åtgärder och 
verksamheter under namnet Järvalyftet är Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta, vilka 
samtliga har den geografiska placeringen kring Järvafältet (Stockholms stad 2009).

Järvaområdets stadsdelar byggdes för att lösa den då rådande bostadsbristen under 1960- och 1970-
talet och mestadels under åren för genomförandet av det så kallade miljonprogrammet 1965-1975, 
då 25 000 lägenheter byggdes i Järvaområdet. Stadsdelarna i området är till stor del storskaligt 
byggda och innehar trafikseparering, vilket innebär att biltrafik och gående är åtskilda gaturummet.  
Järvaområdet har cirka 60 000 boende som både är yngre och innehar en större andel boende med 
utländsk bakrund än Stockholm i genomsnitt har (Stockholms stad 2008). 

Figur 1. Bild över Järvaområdet (Stockholms stad 2009)

Stockholms stad ska i samarbete med andra aktörer nå visionen för Järvalyftet, som är en långsiktig 
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satsning utan slutdatum (Stockholm stad 2008), men med en vision som sträcker sig fram till år 
2030 (Stockholms stad 2009).

Samtliga partier i Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2007 om en gemensam målbild om 
satsningen på Järvaområdet (Stockholms stad 2009). Under hösten 2008 genomfördes parallellt 
med varandra en dialogprocess och en remissprocess. Dialogprocessen innebar att dialog skedde 
med de boende och verksamma i området genom fokusgrupper, stormöten och mindre möten med 
exempelvis föreningar samt hushållsutskick. Under 2009 och 2010 har även dialogveckor 
genomförts i de olika stadsdelarna (Andersson 2010). Visionen 2030 för Järvaområdet godkändes 
2009 av kommunfullmäktige efter genomförda dialog med kommunens förvaltningar och bolag, 
föreningar, organisationer och boende i området (Stockholms stad 2009b).

Järvalyftet ska ske utifrån Stockholms stads mål om hållbar utveckling (Andersson 2010). För att 
nå dessa mål ska samarbete ske mellan Stockholms stad och andra aktörer så som de boende i 
området, fastighetsägare, närings- och föreningsliv (Stockholm stad 2008). 

Social hållbarhet är en del av en positiv utveckling och om social hållbarhet definieras som 
människovärde och lika livschanser så innebär det att social hållbarhet är möjlighet till bra bostad,  
arbete och utbildning. Variabler som tydligt kan mäta social hållbarhet är variabler som exempelvis  
sysselsättningsgrad, medelinkomst, medelbetyg, trångboddhet, bidragsberoende, missbruksproblem 
och utbildningsnivå. Har ett område sämre förutsättningar i dessa avseenden så indikerar det att 
området är bristande i den sociala hållbarheten. Det är konstaterat att i stadsdelarna kring Järva är 
det högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå och lägre medelinkomst i jämförelse med snittet för 
övriga stockholmare. Detta visar på att Järvaborna i flera avseenden har sämre livschanser än den 
genomsnittliga stockholmaren har (Andersson 2010). 

Enskilda åtgärder i området så som upprustning av bostäder är inte tillräckligt för att åstadkomma 
social hållbarhet, däremot kan många åtgärder sammantaget leda till en socialt hållbar utveckling  
(Andersson 2010). Inom ramen för Järvalyftet är förbättringar som både är på ett fysisk och icke 
fysiskt plan. Ett axplock från verksamheter och åtgärder som har genomförts eller nu verkar för ett 
bättre Järva är läxläsningshjälp, 100 nya arbetstillfällen skapade genom Svenska Bostäder, genom 
Rinkebyakademin skapas en koppling mellan skola och arbetsliv, startandet av Ungdomens hus, 
jobbmässor, praktikförmedling, upprustning av idrottshall och lokala poliskontor har öppnats 
(Stockholms stad 2009c)

I visionen för Järva till år 2030 är följande fokusområden formulerade:

• Bra boende och mer varierad stadsmiljö

• Trygghet i vardagen

• Stärkt utbildning och bra språkundervisning

• Fler jobb och ökat företagande

(Stockholms stad 2009b)

I visionen Järva 2030 är målsättningen att ge människor valmöjlighet att kunna bo kvar i området,  
men även att attrahera nya människor till området. Ett sätt att realisera denna målsättning är att  
skapa en variation av bostadsformer i området i bemärkelsen av storlek och upplåtelseform. Detta 
ger möjlighet för nuvarande och framtida boende att kunna göra boendekarriär inom samma 
geografiska område (Andersson 2010). I dagsläget är den dominerande bostadsformen i stadsdelen 
Rinkeby hyresrätter i flerfamiljshus, oftast bestående av tre rum och kök. Detta visar inte på 
flexibilitet och variation, utan minskar människors valmöjligheter (Andersson 2010). Behov av 
boendeformer med större och mindre storlek än tre rum och kök är stort. Ett sätt att bemöta det 
behovet är att genom ombyggnation skapa nya planlösningar i befintliga bostadshus (Stockholms 
stad 2009b). Andra metoder att förändra bebyggelsen är genom att riva vissa hus, renovera andra 
och att komplettera genom nybyggnation (Andersson 2010).
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Även om det finns en önskan och ett behov om variation av bostäder i området är det i slutänden ett 
beslut som fattas av byggherrarna. Däremot kan goda förutsättningar för att byggherrar ska tycka 
att det är intressant att bygga i ett visst område skapas. Nya detaljplaner, förbättring av skolor, 
upprustning av området är några sätt att skapa förutsättningar (Andersson 2010).

Med följande fysiska åtgärder ska utvecklingen ske på Järvaområdet:

• Aktivera Järva friområde och stärk kopplingen till stadsdelarna

• Bygg nytt i strategiska lägen

• Länka samman stadsdelar

• Koppla ihop gatunätet där det gör nytta

• Utveckla de centrala stråken

• Respektera och utveckla värden i befintlig bebyggelse

• Bryt trafikseparering – där det gör nytta

• Gör gångvägnätet tydligare

• Använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet

(Stockholms stad 2009b)

En av åtgärderna som nämndes ovan var ”Bryt trafikseparering – där det gör nytta”. Området är 
byggt med trafikseparering, vilket innebär att gångbanor och övrig trafik är åtskilda. I dialog med 
de boende har det framkommit att många upplever det otryggt att gå ensam på gångbanor i 
jämförelse med att gå på en gata med passerande bilar. Detta är en av orsakerna till att  
trafiksepareringen på vissa platser i området ska brytas (Andersson 2010). 

En annan förändring som kommer genomföras för att förbättra Järvaområdet är en ny stadsgata, 
kallad Rinkebystråket. Denna stadsgata skapar variation i stadsmiljön och lokaler i gatuplan 
möjliggör för företag och verksamheter att etablera sig. Detta leder till både nya arbetsplatser och 
mötesplatser (Andersson 2010).

Analys av den sociala aspektens utrymme i stadsplanering

Begreppet hållbarhet har ingen tydlig definition, utan är en värderingsfråga med möjlighet för 
variation i tolkning och användning (Pettersson 2005b). Begreppet har präglats av politiska mål och 
strategier. Ett av dessa resultat framkommer i UNEP:s rapport WCS, det vill säga att social 
utveckling utgår från miljömässigt fastlagda mål (Pettersson 2005a). Detta kan ha medfört att den 
sociala dimensionen inte fått lika stort inflytande vid stadsplanering som den miljömässiga. Att så 
är fallet är någonting som Stenberg med flera i artikeln Linking social and environmental aspects: a  
multidimensional evaluation of refurbishment projects (2009) menar. Kroes (2010) anser att 
resultatet av den sociala aspekten inte fått tillräckligt med fokus i planering för stadsutveckling,  
vilket visar sig genom det ökade antalet områden med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg 
medelinkomst. 

För att stadsutvecklingen ska få en socialt mer hållbar utveckling behövs en större samverkan inom 
och mellan instanser, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte möjliggörs. Detta är någonting som 
Weston på Länsstyrelsen och Kroes och Palm på Regionplanekontoret är eniga om. Formen för 
kunskaps- och erfarenhetsutbytet bör ske på ett sådant sätt att det ger långsiktiga förbättringar 
(Kroes). Vidare bör den kunskap och erfarenhet som boende i området besitter få inverkan i 
planeringen genom att dialog med de boende förs (Kroes 2010). Stadsutveckling genom delaktighet 
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och inflytande från de boende i berört område är även någonting som urbansociologen Lilja (2010) 
understryker. För att nå en utveckling som är långsiktigt god är kontakter med lokala myndigheter,  
organisationer och medborgare viktigt (Pettersson 2005).

I fallet Järvalyftet kan vi se att ett samarbete med kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker med såväl 
lokala instanser, verksamheter och med de boende. Överensstämmelsen är god med vad Weston, 
Palm och Kroes (2010) menar behövs för att nå en socialt hållbar utveckling. Vi ser att det lokala 
samhället påverkar utvecklingen i området, vilket statsvetare Pettersson (2005) menar är viktigt för 
att kunna realisera politiska instansers målsättningar och strategier och för att genomslagskraft av 
dessa långsiktigt ska nås. Denna insikt var även en viktig effekt av Riokonferensen enligt 
Pettersson.

Regeringen redogör för tolv huvudindikatorer som i Sverige visar på hållbar utveckling, varav en 
av dessa är sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden är en faktor som av samtliga 
intervjupersoner kopplats samman med den sociala hållbarhetsutvecklingen. Järvalyftets 
projektledare Andersson (2010) säger att arbete och utbildning är de viktigaste faktorerna, vilket 
har resulterat i att ett flertal åtgärder för att förbättra dessa områden genomförts (Stockholms stad 
2009c).

Ett annat sätt för att få en förbättrad social utveckling skulle kunna vara att använda det sociala  
ansvaret som konkurrenskraft och därmed som ett incitament för exempelvis företag och 
organisationer att verka för social hållbarhet (Vinberg 2010). Detta ger även en möjlighet för 
myndigheter, företag, verksamheter och boende till delaktighet och inflytande i  
samhällsutvecklingen genom att kunna välja att samarbeta med organisationer som tar ett socialt  
ansvar.

Fysiska åtgärder  

Fysiska åtgärder kanske inte direkt skapar en social hållbarhet, däremot kan förutsättningar ges för 
att en sådan utveckling ska kunna ske. Regeringskansliet (2004b) beskriver att den fysiska 
planeringen kan bidra till att skapa jämlika och värdiga levnadsförhållanden, vilket bidrar till en  
hållbar utveckling. Stockholms stad (2004) nämner utveckling av offentliga rum och mötesplatser, 
planering av god trafikinfrastruktur, planering i integrationsperspektiv, som fysiska åtgärder vilka 
bidrar till en social hållbarhet. Mötesplatser och offentliga rum, där möten människor emellan kan 
ske, lyfter även urbansociologen Lilja (2010) fram som viktiga byggstenar i stadsutveckling.

I fallet Järvalyftet används fysiska åtgärder som exempelvis upprustning av bostäder och 
idrottshall, ombyggnad av gaturummet och skapande av verksamhetslokaler i gatuplan för att 
kunna nå en social hållbarhet. 

Avslutande diskussion

Hos de undersökta politiska och institutionella instanserna finns en uttalad målsättning om en 
socialt hållbar utveckling. Begreppet hållbarhet och dess sociala dimension kan variera i betydelse 
beroende på värderingar och erfarenheter. Detta leder till att målsättningarna kan få olika innebörd.

Enbart planering för stadsutveckling kan inte bidra till en social hållbarhet, utan planering kan ge 
förutsättningar för att en sådan utveckling ska ske. En enskild åtgärd så som en förbättring av ett 
gatustråk skapar inte social hållbarhet i sig själv, däremot är en sådan åtgärd i samverkan med andra 
åtgärder en del av en eftersträvansvärd utveckling. Med fysiska åtgärder kan tillgänglighet och 
trygghet ökas, mötesplatser kan skapas, möten människor emellan kan ske och därmed ökas det 
sociala kapitalet. 

Även om arbete och utbildning är två faktorer som tillsynes är viktigast för den sociala hållbarheten 
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så är det många åtgärder som i samverkan skapar utveckling. Exempel på samverkande åtgärder är 
upprustning av bostäder, nybyggnation, ombyggnation av gator och offentliga mötesplatser.  De 
åtgärder som främst framhålls av undersökta instanser för att nå en social hållbar utveckling är 
skapandet av en variation av bostadsformer och offentliga mötesplatser. 

Ett tydligt hinder för att kunna nå en socialt hållbar stadsutveckling synes vara bristen på 
tvärsektoriell samverkan mellan de olika aktörerna. Möjligheterna för att nå en social hållbarhet  
skulle kunna förbättras genom ett ökat erfarenhets - och kunskapsutbyte inom och mellan instanser 
samt med boende i berörda områden. Dessa erfarenhets - och kunskapsutbyten måste ske på ett 
sådant sätt att kunskapen tas tillvara i ett längre perspektiv. 

Källförteckning
Bengtsson, Tor & Segendorf, Åsa, Olli (2009), Positiv utveckling i utsatta stadsdelar, Välfärd. No 
4, ss. 16-17.

Europeiska Unionens råd (2006). EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling,10917/2/06
REV 2 (sv). 

Falkheden, Lena (2005), “Initiativ för hållbar utveckling i staden”, I Broms, Wessel, Ola, Tunström, 
Moa & Brandley, Karin, Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa, 
Kristianstad: Pocky.

Hägerhäll, Bertil (red.) (1988). Vår gemensamma framtid, översättning av Världskommissionen för 
miljö och utvecklings rapport Our common future, Stockholm: Prisma och Tidens Förlag

Isaksson, Karolina & Storbjörk, Sofie (2005). ”I gränslandet mellan politik och planering – roller, 
relationer och avvägandets problematik”, Asplund, E. och Skantze, A. (red.) Hållbar utveckling i 
praktiken: möten, gränser, perspektiv. Stockholm: Institutionen för infrastruktur, KTH.

Johansson, Marcus & Khakee, Abdul (2008). Etik i stadsplanering. Lund: Studentlitteratur AB

Lilja, Elisabeth (2010). Hearing: Attraktiva stadsdelar bryter segregation. Regionplanekontoret, 
Film från seminarie 2010-05-07. 

Länsstyrelsen (2009). Om Länsstyrelsen. (Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.lansstyrelsen.se/> 
(2010-04-26).

Länsstyrelsen (2010). Sociala utvecklingsfrågor. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____1910.asp> (2010-04-26).

Orrskog, Lars (2008). Planering för god miljö och rättvisa under diffusa
omständigheter : forskare och praktiker i samtal. Stockholm: Avdelningen för urbana och
regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan.

Pettersson, Conny (2005a). Hållbar utveckling underifrån, “Förenta Nationerna sätter 
dagordningen”, Olsson, Jan (red.) Nora: Nya Doxa

Pettersson, Conny (2005b). Hållbar utveckling underifrån, “Förenta Nationernas idé om hållbar 
utveckling”, Olsson, Jan (red.) Nora: Nya Doxa

Regeringskansliet (2004a). Agenda 21, (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf >  (2010-04-24).

Regeringskansliet (2004b). Svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och  
miljömässig,  2003/04:129 

Regeringskansliet (2005). Strategiska utmaningar – En vidare utveckling av svensk strategi för  
18

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/lst


hållbar utveckling

Regeringskansliet (2006). Strategiska utmaningar – En vidare utveckling av svensk strategi för  
hållbar utveckling, 2005/06:126 (Elektronisk). Tillgänglig: < http://www.sweden.gov.se/sb/d/6525/
a/60692> 

Regeringskansliet (2009). Uppgifter, (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.regeringen.se/sb/d/10886/a/109665> (2010-04-24).

Regeringskansliet (2010a). Agenda 21 och Riokonferensen, (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.regeringen.se/sb/d/6936      (2010-04-24).

Regeringskansliet (2010b). Regeringens kommission för hållbar utveckling. (Elektronisk). 
Tillgänglig:  <http://regeringen.se/sb/d/8882  >    (2010-04-24).

Regionplanekontoret (2010a). Om RUFS,(Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.regionplanekontoret.sll.se/RUFS/Introsida/> (2010-05-10).

Regionplanekontoret (2010b). Hållbar utveckling i RUFS 2010. (Elektronisk). Tillgänglig:  <http://
www.regionplanekontoret.sll.se/Vart-uppdrag/Europas-mest-attraktiva-storstad/Hallbar-utveckling/
> (2010-05-17).

Regionplanenämnden (2009). Förslag till: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen –  
RUFS 2010 – Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion. Stockholm: Regionplanenämnden. 

Sanne, Christer (2004), Social hållbarhet: texter från kursen Socialpolitik och planering,
(Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.infra.kth.se/courses/1H1163/kursbok_soc_hallb.pdf> 
(2010-03-29).

Statens folkhälsoinstitut (2009a). Ekonomiska och sociala förutsättningar. (Elektronisk). 
Tillgänglig: http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/2-Ekonomiska-och-
sociala-forutsattningar/ (2010-05-18).

Statens folkhälsoinstitut (2009b). Delaktighet och inflytande i samhället. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/1-Delaktighet-och-inflytande-i-
samhallet/> (2010-05-18).

Statens folkhälsoinstitut (2009c). Folkhälsopolitikens elva målområden. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.fhi.se/sv/ > (2010-05-17).

Statens folkhälsoinstitut (2010). Om oss. (Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.fhi.se/sv/Om-oss> 
(2010-04-27).

Stenberg, Jenny et al (2009). Linking social and environmental aspects: a multidimensional 
evaluation of refurbishment projects.  Local environment, vol 14, No 6, ss. 541-566.

Stockholms stad (2004). Hållbar utveckling och stadsbyggande, arbetsrapport 2030:2, Stockholm

Stockholms stad (2008). Järvafältet. (Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.stockholm.se> (2010-
05-29).

Stockholms stad (2009). Det här är Järvalyftet. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.stockholm.se/Fristaende-

19

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Det-har-ar-Jarvalyftet/
http://www.stockholm.se/
http://www.fhi.se/sv/Om-oss/
http://www.fhi.se/sv/
http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
http://www.infra.kth.se/courses/1H1163/kursbok_soc_hallb.pdf
http://www.regionplanekontoret.sll.se/vart-uppdrag/europas-mest-attraktiva-storstad/hallbar-utveckling/
http://www.regionplanekontoret.sll.se/vart-uppdrag/europas-mest-attraktiva-storstad/hallbar-utveckling/
http://www.regionplanekontoret.sll.se/vart-uppdrag/europas-mest-attraktiva-storstad/hallbar-utveckling/
http://www.regionplanekontoret.sll.se/
http://regeringen.se/sb/d/8882
http://regeringen.se/sb/d/8882
http://www.regeringen.se/sb/d/6936
http://www.sweden.gov.se/sb/d/6525/a/60692
http://www.sweden.gov.se/sb/d/6525/a/60692


webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Det-har-ar-Jarvalyftet/> 
(2010-04-23).

Stockholm stad (2009b). Vision Järva 2030. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Vision-Jarva-2030/> (2010-
04-23).

Stockholms stad (2009c), 100 punkter för ett bättre Järva. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.stockholm.se/jarvalyftet> (2010-04-23).

Stockholms stad (2008). Frågor och svar. (Elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Fragor-och-svar/>  (2010-05-
19). 

Muntliga referenser

Stig Vinberg, utredare, Statens folkhälsoinstitut, telefonintervju den 2010-04-27.

Evert Kroes, regionplanerare Regionplanekontoret, intervju den 2010-05-05.

Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet, intervju den 2010-05-05.

Henrik Weston, utredare, Länsstyrelsen, intervju den 2010-05-05.

20

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Fragor-och-svar/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Fragor-och-svar/
http://www.stockholm.se/jarvalyftet
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Vision-Jarva-2030/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Vision-Jarva-2030/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Det-har-ar-Jarvalyftet/

	Inledning 
	Frågeställning
	Syfte
	Metod 
	Dokument som präglat hållbarhetsbegreppet 
	Statsvetares tolkning 
	EU-strategi
	Regeringen
	Länsstyrelsen
	Regionplanekontoret
	Statens folkhälsoinstitut
	Stockholms stad
	Fysiska åtgärder  
	Muntliga referenser

