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Abstract 
There is an ongoing discussion within the field of urban planning on whether or not 
neoliberalism affects the development of cities. The following paper describes the 
neoliberal theory and more specifically how it has affected the practice and urban 
planning. Some claim that neoliberalism has a hegemonic role, whilst others argue 
that neoliberalism in relation to the city is a strategy, approach or a state of mind. 
There has been much criticism directed towards its implementation in practice where 
it has created uneven spatial relationships and increased social polarization. This 
thesis therefor also highlights literature on the "right to the city", which searches for 
alternatives to the planning that focuses on economic aspects. 
 
Reports have shown that the income gap between societies richest and poorest has 
increased and that Stockholm today is Sweden's most segregated city. At the same 
time the Swedish Planning and Building Act and Stockholm’s comprehensive plan 
both claim that they work for the realization of a more just city. The empirical part of 
the thesis describes Husby and Rinkeby, two areas in the urban periphery of 
Stockholm, referred to as " disadvantaged areas". More specifically, this thesis takes a 
closer look at two development projects in Husby and Rinkeby, which are both part of 
Stockholm Vision Järva 2030, which aims to break the negative development in the 
areas. 
 
Seeing the city through neoliberal "glasses" is therefore a helpful tool in order to 
understand and question the prevailing norms and trends of today, thereby also 
highlight that there are alternatives to the ideals of today. Furthermore this thesis 
shows that there is insufficient research on neoliberal urbanism in a Swedish context 
and its effects in the urban periphery. The paper therefore aims to develop knowledge 
on the subject and therefore we identify a need for more research in the field. 
 
Keywords: neoliberalism, the just city, the urban periphery, urban planning 
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Sammanfattning 
Det finns en pågående diskussion inom stadsplanering om huruvida neoliberalismen 
påverkar utvecklingen av städer. Följande uppsats beskriver neoliberal teori och mer 
specifikt hur den påverkat praktiken och stadsplanering. Vissa påstår att den har en 
hegemonisk roll medan andra menar att det snarare handlar om att neoliberalism i 
förhållande till staden är en strategi, approach eller sinnestillstånd. Det har riktats 
mycket kritik mot dess implementering i praktiken då det skapats ojämna rumsliga 
förhållanden och ökad social polarisering. Uppsatsen belyser därför även litteratur 
som handlar om “rätten till staden” som söker alternativ till en planering som 
fokuserar på ekonomiska aspekter.  
 
Rapporter har visat på att inkomstklyftan mellan samhällets rikaste och fattigaste har 
ökat och att Stockholm idag är Sveriges mest segregerade stad. Detta samtidigt som 
plan och bygglagen och Stockholms översiktsplan båda säger sig verka för 
förverkligandet av en mer rättvis stad. I uppsatsens empiriska del beskrivs Husby och 
Rinkeby, två områden i Stockholms urbana periferi som b.la benämns som “socialt 
utsatta områden”. Mer specifikt tittare vi närmare på två utvecklingsprojekt i dessa 
stadsdelar som båda är en del av Stockholms satsning Vision Järva 2030, vilken syftar 
till att bryta den negativa utvecklingen i stadsdelarna. 
 
Att se på staden med neoliberala ”glasögon” blir därför ett hjälpsamt verktyg för att 
kunna uppfatta och ifrågasätta rådande normer och trender idag, och därigenom också 
belysa att det finns alternativ till dagens rådande ideal. Teorin används här som 
analysverktyg för att se vilka idéer och tendenser som är kopplade till fallstudierna. 
Vidare så vittnar uppsatsen om att det finns för lite forskning på hur neoliberal 
stadsplanering påverkar den urbana periferin ur ett svenskt perspektiv. Uppsatsen 
strävar därför efter att utveckla kunskapen i ämnet och vi menar därför att det finns ett 
behov av mer forskning inom fältet.  
 
Nyckelord:	  neoliberalism,	  den	  rättvisa	  staden,	  den	  urbana	  periferin,	  
stadsplanering.	   	  
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1.	  INLEDNING	  

1.1 Bakgrund och problemformulering 
	  
”Under the assumption that ’a rising tide lifts all boats’, or of ’trickle down’, 
neoliberal theory holds that the elimination of poverty (both domestically and 
worldwide) can best be secured through free markets and free trade” 
(Harvey,2005:64). 
	  
Enligt neoliberal teori ska staten garantera individuell frihet. Det finns en tro om att 
en öppen, konkurrenskraftig, fri och självreglerad marknad, som är frigjord från 
statlig inverkan och marknadens krafter representerar den optimala mekanismen för 
socio-ekonomisk utveckling. Å andra sidan menar förespråkare för en mer rättvis stad 
att planering som fokuserar på marknadsprinciper inte leder till att förbättra staden 
sociala skillnader utan snarare tvärtom, staden blir mer orättvis när det sociala är 
inbäddat i det ekonomiska vilket skapar ojämna rumsliga förhållanden. Sager (2011) 
menar att det är ännu okänt hur neoliberalismen påverkat stadsplanering och har 
därför undersökt detta fenomen och analyserat vilka stadsplaneringsstrategier som är 
tillskrivna neoliberal filosofi. Vissa ifrågasätter om neoliberal planering i städer 
dominerar då de menar att dess teori strider mot dess praktik (Beaten, 2012). Andra 
menar att neoliberalism är en global hegemoni (Harvey, 2005; Millington, 2011) som 
även påverkar planering. Beaten (2012) menar att neoliberalismen som utspelas i 
städer globalt expanderar och äger rum på flera olika sätt under olika lokala 
förhållanden. Denna utspridning har ännu inte fått ett “tvärstopp” i utvecklingen och 
författaren menar därför att det är nödvändigt att fortsätta att analysera ett fenomen 
som har stor inverkan på våra städer, natur och vardag i allt fler delar av världen 
(Beaten, 2012). Sager (2011:148) menar att neoliberalism, utan tvekan är, ”det mest 
användbara, tillgängliga konceptet för att länka samman den politiska diskursen om 
ekonomiseringen av socialt liv, reformationen av välfärdsstaten och de komplexa 
processerna av globaliseringen”.  
	  
Från 1970-talet och framåt har allt mer fokus, på ett globalt plan, riktats mot 
ekonomisk tillväxt som katalysator för människors välmående. Detta genomsyrar 
delar av det svenska systemet då även Sverige blev tvunget att tänka om sitt 
välfärdssystem (Orrskog & Bradley, 2006). Det speglas i form av policys, 
avreglering, ökade privatisering med fokus på ekonomisk tillväxt och enligt vissa en 
riktning mot neoliberal filosofi. En pågående diskussion inom akademin och 
stadsplanering är huruvida detta har skapat ojämlika rumsliga och sociala 
förhållanden och ställer det mot vad en rättvis stad istället kan vara. 
	  
En rapport från OECD ”Divided We Stand” (2011) visar att inkomstgapet mellan 
fattig och rik ökat. I takt med att den senaste finanskrisen och i synnerhet att 
arbetslösheten kvarstår så finns det, enligt rapporten, en ökad risk att samhällets mest 
sårbara och resurssvaga grupper drabbas värst. Sverige är ett av de länder där de 
fattigaste drabbats värre än medelvärdet trots att ojämlikheten i den disponibla 
inkomsten i genomsnitt minskade. Man kan även se att andelen fattiga hushåll i 
Sverige har ökat från att vara 4% 1995 till att vara 9% under 2010 (OECD, 2013). 
Trots att standarden för svenska hushåll ökar generellt så kan man alltså se att den 
minskar för grupper i samhället som blir mer ekonomiskt resurssvaga ”andelen av 
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befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 
procent 2011” (SCB, 2014). 
	  
Den ovannämnda utvecklingen rimmar inte väl med bestämmelserna i Plan- och 
Bygglagen, ”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” (PBL, 2010:900). Vi har därför valt att titta närmare på stadsplanering i 
den urbana periferin i form utav två fallstudier, för att därigenom försöka att bredda 
vår förståelse om vilka idéer och influenser som påverkar utvecklingen i Stockholms 
perifera delar. Med den urbana periferin menas områden som är i utkanten av dess 
antonym centrum. Men begreppet är inte endast en geografisk uppdelning. Wacquant 
(1993) skriver om urbana periferier ur en fransk kontext och menar att de präglas av 
en negativ offentlig bild som associeras till brottslighet, invandring, och otrygghet. 
Men det är även områden som präglas av sociala ojämlikheter. I en svensk kontext 
kan det kopplas till vad Stockholms stad kallar ”socialt utsatta områden” (som de 
däremot menar inte har en klar definition), ”om en person lever i en miljö där det 
finns risker i form av exempelvis otrygga uppväxtförhållande, bristande utbildning 
kan det medföra att individen hamnar i en svår livssituation. En sådan livssituation 
kan innebära ett mänskligt lidande men också̊ ekonomiska förluster för både den 
enskilde och för samhället. Det är därför viktigt att staden har ett förebyggande arbete 
och tidiga insatser som bl.a. förhindrar att barn och unga hamnar i utsatthet” 
(Stadsrevisionen, 2013).  
 
Att se på staden med neoliberala ”glasögon” blir därför ett hjälpsamt verktyg för att 
kunna uppfatta och ifrågasätta rådande normer och trender idag, och därigenom också 
diskutera hur en annorlunda planering skulle kunna gå tillväga i den urbana periferin. 
Vi använder denna teori som analysverktyg för att se vilka idéer och tendenser som är 
kopplade till våra fallstudier. Vidare så vittnar litteraturgenomgången att det finns för 
lite forskning på hur den neoliberala stadsplaneringen påverkar stadsplaneringen i 
periferin ur ett svenskt perspektiv och uppsatsen strävar därför efter att utveckla 
kunskapen och belysa avsaknaden av denna kunskap. 

1.2 Syfte och frågeställningar: 
Med föregående som bakgrund vill vi undersöka hur/om rådande trender inom 
neoliberal stadsplanering påverkar den urbana periferin. Det övergripande syftet är att 
undersöka stadsplanering för utveckling i den urbana periferin för att förstå vilka 
idéer och tendenser som styr utvecklingsprojekten. 
Detta leder oss till frågan: 
 

1) Vilka tendenser genomsyrar stadsplanering i Stockholm 
2) Mer specifikt vilka tendenser genomsyrar stadsplanering i 

utvecklingsprojekten ”Rinkebystråket” och processen kring upprustningen av 
Husby i Stockholm. 

 
Dessa två områden är en del av Stockholm stads satsning ”Vision Järva 2030” och 
intressanta och relevanta att studera utifrån syftet och våra perspektiv (som förklaras i 
metoddiskussionen). Med hjälp av analysen av dessa två fall vill vi se, diskutera och 
problematisera stadsplaneringens roll med fokus på ekonomisk tillväxt för skapandet 
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av den ”rättvisa staden”. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens är uppdelad i fem kapitel; 1) inledning, 2) metod 3) teori, 4) empiri och 
slutligen 5) analys och diskussion. 
 
1) Det första kapitlet innehåller inledningen med bakgrund, syfte och frågeställningar. 
2) Andra kapitlet beskriver metoden som använts och innehåller även en diskussion 
om metoden. 3) Kapitel två är uppdelad i två övergripande delar. Första delen är en 
litteraturöversikt som förklarar neoliberalismens idéer i teorin. Sedan tas 
”neoliberalisering” upp som handlar om dess effekter i praktiken med fokus på 
stadsplanering. För att få en så bra bild som möjligt sätts det även i en svensk kontext.  
Den andra delen handlar om diskurser om den rättvisa staden. Detta görs som 
underlag för vidare diskussion då fokus i uppsatsen ligger i att se vilka neoliberala 
tendenser som återfinns i planering för den urbana periferin.  
I kapitel 4) beskrivs den empiriska delen. Den börjar med en textanalys av 
Stockholms översiktsplan Promenadstaden och visions dokumentet Vision Järva 
2030 (som båda ligger till grund för de två fallstudierna). Vi har även kort beskrivit 
på rapporter från Boverket och Stadsrevisionen. Sedan förklaras projekt i de två 
stadsdelarna Rinkeby och Husby. I Rinkeby ligger fokus på projektet Rinkebystråket 
och i Husby har fokus legat på processen som helhet med olika förslag att förnya 
Husby från 2005 och framåt. 5) I uppsatsens avslutande kapitel analyseras empirin i 
förhållande till den neoliberala teorin. Diskussionen ligger sedan som grund till 
hur/om det skulle gå att planera mer rättvist i den urbana periferin.  
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2.	  METOD	  

2.1 Metod och avgränsning: 
För att kunna genomföra en forskningsstudie finns det en mängd olika 
tillvägagångssätt och verktyg. Vilka vägar och verktyg som används är till stor del 
beroende på vad som skall undersökas, vilka frågeställningar som valts samt 
uppsatsskrivaren egna preferenser. Till denna uppsats har vi valt att använda oss utav 
en ”multimethod approach”, med vilket menas att vi använt oss av olika sorters 
metodologiska verktyg. Dessa har alla svagheter och styrkor, och tanken med att 
använda flera olika metoder här syftar då till att den enskilda metodens svagheter kan 
vägas upp av någon av de andra metodernas styrkor och vice versa. Brewer et al 
(2006) beskriver detta som att ”dess fundamentala strategi är att attackera ett 
forskningsproblem med en arsenal av metoder som saknar överlappande svagheter 
utöver deras komplimenterande styrkor” (vår översättning, Brewer et al, 2006:4) 
 
De olika metoderna vi har valt att använda oss av är litteraturstudie, fallstudie och 
observationer, intervjuer samt textanalys.  
 
Avgränsningen i denna uppsats ligger i att titta på neoliberal stadsplanering och hur 
eller om dess tendenser går att se i planeringen i periferin. Det är viktigt att påpeka att 
det finns många andra faktorer som ligger bakom dagens samhällsutveckling och 
stadsplanering vilket vi är väl medvetna om men som inte tas med i uppsatsen. 
Genom all den litteratur som legat till grund för teorin så kan det sägas att vi tittar på 
den empiriska delen med neoliberala glasögon för att kunna hitta, om det finns, de 
tendenser som är kopplade till litteraturen. Alltså är vi specifikt nyfikna på just 
neoliberalism och hur/om det påverkat stadsplanering i den urbana periferin i våra 
fallstudier. Hade t.ex. fokus legat på att se rättviseperspektiv i planeringen i periferin 
hade det gett helt andra utfall.  
 

2.2 Litteraturstudie 
För att kunna arbeta mot ett besvarande av uppsatsens frågeställningar och därigenom 
också ett försök att uppfylla uppsatsens syfte har vi valt att genomföra en 
litteraturstudie. Denna studie ämnar ge oss en bättre överblick över forskningsområdet 
både från ett historiskt och nutida perspektiv, samtidigt som det ger oss teoretiska 
utgångspunkter. Efter en genomförd litteraturstudie är tanken att vi ska ha skapat en 
uppfattning om den befintliga teorin i fältet som behövs för att genomföra studien. 
Resultatet av uppsatsen är sedan tänkt att bidra till den existerande kunskapen i fältet, 
som sedan nästa student skall kunna utgå ifrån och på så sätt bygga vidare på 
kunskapen än mer (Groat et al, 2002: 46). I vårt fall har vi utgått ifrån litteraturen för 
att se om vi kan finna kopplingar i våra empiriska fall. Denna koppling ligger sedan 
till grund för analysen och den slutgiltiga diskussionen. 
 
Vi har tittat in i tidigare forskning i fältet för neoliberalism, vad den säger i teorin och 
hur den utspelar sig i praktiken och vilka policys som är tillskrivna den. Litteraturen 
som fokuserar på dess praktiska implementering har en dominerande kritiskt 
förhållningsätt. Således har vi även framfört kritiken som finns. Då kritiken även 
efterfrågar en annan slags planering har vi övergripande beskrivit diskurser inom 
stadsplanering som fokuserar på ett rättviseperspektiv och även mer konkret vad som 
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kan göras i en lokal kontext. Majoriteten av litteraturen är skriven i en annan kontext 
än för Sverige och Stockholm men genom analysen vill vi bygga vidare på en 
diskussion i en Stockholms kontext och specifikt för periferin.  

2.3 Fallstudie 
Till den empiriska delen utav denna uppsats har vi valt att använda oss utav två 
kvalitativa fallstudier. Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka den urbana periferin, 
har fallstudierna geografiskt avgränsats till områden kring Järva i Nordvästra 
Stockholm, närmare bestämt stadsdelarna Husby och Rinkeby. Fallstudier definieras 
av Groat et al (2002) som en empirisk förfråga som undersöker ett fenomen eller en 
miljö. Författaren utvecklar och menar att en fallstudies kärna ligger i dess förmåga 
att utreda en miljö eller ett fenomen i dess verkliga kontext (Groat et al, 2002:356). 
Detta medför att användandet av fallstudier samspelar väl med uppsatsen 
frågeställningar. Frågeställningarna i arbetet ämnar vi svara på med hjälp av empirin. 
 
Till hjälp för att kunna genomföra fallstudien har olika planeringsdokument studerats. 
Detta för att skapa en uppfattning om vilka idéer som ligger till grund för 
utvecklingsprojekten samt att bättre förstå hur projekten samspelar med dem 
styrdokument och visioner som dem ligger inom ramen för. Intervjuer med 
nyckelpersoner och observationer är andra informationskällor som använts i denna 
uppsats. 
 
Observationer av de två olika fallstudierna har utförts. I fallet Husby har det skett 
genom tidigare lokalkännedom och observation av möte med de nuvarande handlarna 
och Svenska Bostäder. I Rinkeby har det skett genom att Mahmod har jobbat och 
praktiserat på Familjebostäder i samband med utvecklandet av Rinkebystråket.  
 
De två fallstudierna är beskrivande av processerna för att får en helhetsbild. De skiljer 
sig på så sätt att i Husby så observeras inte endast ett pågående projekt eftersom 
stadsdelen inte har en färdig plan. I Rinkeby beskrivs mer specifikt projektet 
”Rinkebystråket”. Trots likheter så är dessa två stadsdelar väldigt olika i både karaktär 
och hur framtiden planeras. Dess skrivande form har därför präglats av projektens 
olika karaktär för att få en så bred bild som möjligt. 	  

2.4 Intervjuer 
En betydelsefull del utav det empiriska arbetet har varit att genomföra intervjuer med 
olika nyckelpersoner som identifierades i ett tidigt skede. Personerna innehar eller har 
haft en betydande roll i utvecklingsprojekten vi valt att undersöka eller som på något 
annat sätt är sakägare i frågan. Ett så kallat snöbollsurval har tillämpats, med vilket 
menas att valda intervjuobjekt fått tipsa om andra personer dem tycker är av intresse 
för studien.  
 
För att bättre kunna förstå/utläsa/tyda projektens bakomliggande idéer och influenser 
har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med dessa personer. 
Intervjutekniken har fördelen att styrningen av intervjupersonerna blir mer naturlig då 
intervjufrågorna mer fungerat som en referensram för samtalet än något som strikt 
följts. En annan styrka som brukar förknippas med denna intervjuform är att den 
tillåter intervjupersonen utveckla sina idéer och tala mer fritt i de frågor som ställts 
(Denscombe, 2009:167). I vissa av fallen har intervjupersonerna fått frågan i förväg 
vilket kan ha påverkat utgången av intervjuerna. 
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Följande personer har intervjuats för arbetet:  
-Jenny Berglund, ombyggnadschef på Svenska Bostäder och arbetar med 
ombyggnaden och förnyelsen av Husby Centrum.  
-Helen Larsson Kommunikatör på Svenska Bostäder som arbetar med förnyelsen av 
Husby Centrum. 
-Gabriella Granditsky Svenson, huvudprojektledare för Rinkebystråket och arbetar på 
Familjebostäder 
-Magnus Andersson, tidigare projektledare för Järvalyftet (nuvarande chef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun). 
-Ann-Margarethe Liv, vice ordförande i Familjebostäder samt oppositionsborgarråd i 
Stockholms stad (V).  
	  

2.5 Textanalys 
För att kunna undersöka hur stadsplaneringen i Stockholms periferi fungerar, har vi 
valt att analysera Stockholm stads översiktsplan, Promenadstaden, och 
visionsdokumentet Vision Järva 2030. Detta eftersom översiktsplanen syftar till att 
styra och vägleda ”i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur 
den byggda miljön ska utvecklas och bevaras” (Boverket, 2011) och Vision Järva 
2030 som ”är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna 
kring Järvafältet” (Vision Järva, 2009:7). Syftet med denna textanalys har varit för att 
se vad som kan kännetecknas i planerna i förhållande till teoridelen.  
	  

2.6 Diskussion 
Under arbetets gång har vi ständigt pendlat mellan empiri och teori. Detta för att 
försöka att inte gå in med en färdig bild av hur verkligheten ser ut. Pendlandet har 
även syftat till sålla bort sådant som inte är relevant för ämnet. Vi påbörjade 
teoridelen för att ha en slags grund i arbetet och under tiden när vi undersökt de 
empiriska fallen insett att vissa delar saknats och andra delar har tagits bort eller 
reviderats. Vi har även under arbetets gång upptäckt ny värdefull litteratur som passat 
in i arbetet och valt att kontinuerligt bygga på teoridelen. Hade vi valt att endast titta 
på neoliberala stadsplaneringstendenser utan att länka detta till den ”rättvisa staden” 
hade diskussionen varit mindre abstrakt. Men då vi sett det som en viktig del, att 
kunna problematisera och söka diskutera alternativ, har tankeprocessen under arbetets 
gång fått en mer abstrakt natur. Vi ser, precis som Fainstein (2009), en vikt i att tänka 
utopiskt för att på något sätt komma närmare en rättvisare planerings process och 
även rättvisare resultat i utvecklingsprojekt. Det är ingenting som vi har raka svar på 
men som vi kontinuerligt diskuterat under arbetets gång. Fördelarna med detta 
pendlande har varit att empirin fått utvecklats under tiden vilket även gett oss en 
inblick i att verkligheten är svårare att kritisera än teorin.  
 
Syftet med denna uppsats är att se vilka tendenser som återfinns för planering i 
periferin med ett fokus på neoliberal stadsplanering. Det är självklart inte endast 
neoliberala stadsplanerings tendenser som återfinns i planeringen. Beroende på vilken 
teoretisk bakgrund som används så kommer det ge olika resultat. Vi utesluter inte att 
det finns rättvise perspektiv i planeringen men just kritiken mot neoliberal 
stadsplanering visar på att de policys som förespråkar detta skapar ojämna rumsliga 
förhållanden. De ”glasögon” med vilka vi tittar på empirin är ett medvetet val, det har 
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fungerat som ett kritiskt verktyg för att ifrågasätta samtidens ideal. Det finns flera 
konflikter i att använda neoliberalism som teoretisk bakgrund. Den största 
utmaningen har varit att identifiera neoliberalism generellt då den är överlappande 
med andra system. Vilket vidare gjort det komplext för Sverige och i den urbana 
periferin i Stockholm då det inte återfinns mycket litteratur kring den specifika 
kontexten. Vidare påstås det inte att de som arbetar med planeringen medvetet 
applicerar sådana spår som återfinns i stadsbyggnadsprojekt. Det kan även finnas 
skillnader mellan skrivna planer och utfall (då våra fallstudier inte är färdiga projekt 
har vi inte kunnat analysera den effekten).    
 
Vi har även försökt att vara självkritiska under arbetets gång. Bland annat genom att 
vara medvetna om att Mahmod som jobbat hos Familjebostäder kan vara någonting 
som påverkat empirins utfall då det har gett honom möjlighet till insyn och kunskap 
som förmodligen inte hade varit möjlig att ackumulera annars. Samtidigt kan det ses 
som någonting negativt då det kan ha påverkat dennes förmåga att kritiskt analysera 
och reflektera objektivt kring fallstudien. Självkritik riktas även mot uppsatsens 
objektivitet. Vi har gjort ett medvetet val av ämne, teoretisk bakgrund och fallstudier. 
Intresset för neoliberal litteratur har vi sett som ett intressant perspektiv under hela 
utbildningens gång för att förklara sådana ojämlikheter vi själva sett eller varit 
omgivna av.  
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3.	  TEORI	  

DEL	  I	  

3.1 Neoliberalism, en ideologi 
Ett grundläggande axiom i neoliberal teori är att staten ska garantera individuell frihet 
och tron om att en öppen, konkurrenskraftig, fri och självreglerad marknad, som är 
frigjord från statlig inverkan och marknadens krafter representerar den optimala 
mekanismen för socio-ekonomisk utveckling. Vidare ses privata företag och 
företagsamhet (entreprenörskap) som nyckeln till innovation och välstånd. Dessa 
ekonomiska fördelar för företag (genom t.ex. skattesänkningar) anses sedan bidra till 
en ökad levnadsstandard för en befolkning i helhet. Någonting som Harvey benämner 
som att ”en stigande våg lyfter alla båtar” eller den så kallade nedsippringsteorin, där 
ekonomisk tillväxt ska leda till utrotandet av fattigdom genom fria marknader och fri 
handel. Statens roll är då att skapa ett institutionellt ramverk inom ramarna som är 
lämpliga för ett sådant samhälle. Statens roll är även att skapa nya marknader där de 
inte finns, där det finns outnyttjad potential såsom på mark, vatten, utbildning, 
sjukvård. Harvey menar på att neoliberalism, på grund av att filosofin anammats av 
människor på högt uppsatta positioner inom såväl utbildning, inom media och 
finansiella- och statliga institutioner både nationellt och globalt, så har den kommit att 
få en hegemonisk diskursiv roll. Inte bara på ett högre politiskt/ekonomiskt plan utan 
även hur vissa individer tolkar, lever och förstår världen vi lever i (Harvey, 2005). 
Sammanfattningsvis kan det sägas att den neoliberala staten i teorin ska söka 
privatisering och avreglering av offentliga sektorer; stärka konkurrens mellan 
individer, företag och städer, regioner och även internationell konkurrens. Detta 
tillsammans ska således leda till att eliminera byråkrati, öka effektivitet och 
produktivitet, öka kvaliteten och minska kostnader för konsumenter. Då individuell 
frihet i marknaden är garanterad så är det följaktligen upp till individen att ta ansvar 
för dennes agerande och välmående (Harvey,2005). Det är alltså individen, eller det 
urbana subjektet som bär ansvar för utbildning, omskolning och ’riskhantering genom 
försiktighet’, (Larner, 2000 i Beaten, 2012:207) snarare än att individen har 
rättigheter som de kan kräva från ’staden’ eller ’staten’ (Beaten, 2012). Individens 
framgång tolkas då som företagsamhet och dess misslyckande ses som personliga 
brister (Harvey, 2005). Beaten (2012:207) sammanfattar det som ”Urban subjects, 
then, become self-governing atomised entrepreneurs who have the obligation to 
pursue their own betterment and fulfillment, and the obligation to be ‘free’ in the city 
of endless choice and resource. It is up to the utilitarian citizen to maximize personal 
gain from this generous urban offering. No longer can urban dwellers, as neoliberal 
subjects, lay claims on the city government to guarantee their well-being. The city as 
right, as entitlement, is slowly being replaced with the city as possibility and 
opportunity”. Allmänheten ses därför inte ha en kollektiv identitet utan 
neoliberalismen ersätter denna syn mot individen som ekonomiserad, där denne är 
konsument och skattebetalare (Sager, 2011). Fokus på ekonomisk tillväxt och 
marknadslösningar anses vara lösningen på alla sociala och ekonomiska problem 
(Peck & Tickel, 2002 i Sager, 2011).  

Harvey menar att neoliberalism är en global ekonomisk hegemoni då det endast finns 
en väg fram, så kallad path-dependency (Harvey, 2005). Millington (2011) menar att 
neoliberalism är nutidens form av kapitalism och anledningen till dess överlevnad är 
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på grund av att kapitalismen har producerat en plats (staden) tillgänglig för 
fortsättandet av ackumulation av kapital och menar att den opererar på en global 
basis. Millington menar att staden har omarbetats till att maximera denna potential att 
ackumulera kapital (Millington, 2011). Men det råder delade meningar om 
neoliberalism, Beaten (2011) menar att planering och neoliberalism blir en oxymoron 
då planering inte kan ske utan statlig inverkan, men praktiken skiljer sig från teorin, 
någonting som kallas för neoliberalisering. Peck et al., (2009) menar att dess 
konstruktioner inte går att se i ren form. På grund av detta så kan neoliberalismen inte 
ses som en traditionell ”ism” i den bemärkelsen att det inte finns ett specifikt 
slutstadium dit man vill komma (Peck et al., 2009). Dess effekter skiftar beroende på 
vilken kontext den hamnar i. Neoliberalismen är inte ett eget system utan har flera 
olika varianter. Den kombineras med andra modeller och förändrar de då den alltid 
introduceras inom ett redan befintligt rådande socio-politiskt och institutionellt system 
(Sager, 2011: Peck et al., 2009; Hall, 2011; Leitner et al., 2007) vilket även är varför 
ingen stat kunnat implementera neoliberalism fullt ut (Sager 2011). Nedan förklaras 
framväxten ur en svensk kontext. 

3.1.1 Framväxt i Sverige 
“Politically, the Swedish welfare state had been organized around the ideals of a 
redistributive socialism with progressive taxation and a reduction of income 
inequality and poverty achieved in part through the provision of elaborate welfare 
services” (Harvey, 2005:112). 
 
Sedan 1970-talet har det i många länder pågått en kraftfull sväng i både politik och 
ekonomi som lutar sig mot neoliberal teori. Avregleringar, privatiseringar och 
tillbakadragande från staten har i praktiken varit vanliga strategier, ibland frivilliga 
strategier men i vissa fall även på grund av tvång. I Sverige har det delvis skett genom 
tvång på grund av olika EU-direktiv som kommit att bli nationell lag (Gustavsson, 
2002) men även ”frivilligt” under 1990-talets avregleringspolitik inom flera offentliga 
sektorer (Riksdagen, 2005). Harvey (2005) ger exempel på stater som har anammat 
neoliberal teori där även gamla socialdemokratiska välfärdsstater som Sverige nämns.  

I Sverige så var politiken och institutionerna för ekonomisk tillväxt under 1970-talet 
präglad av principer från Ford, Keynes och Bretton Woods. Men ”i takt med 
oljekrisen, ekonomisk globalisering och hotande stagflation runt 1975 så blev Sverige 
tvingat till att tänka om hela välfärdsystemet” (vår översättning Bradley & Orrskog, 
2006:126). Från 1975 och framåt så har Sverige fokuserat på ekonomisk tillväxt till 
skillnad från tidigare fokus på fördelningen av tillväxt. Författarna ifrågasätter om det 
går att kalla Sverige för välfärdsstat i dess originella innebörd pga. de senaste 
decenniernas privatiseringar och sönderfallande offentliga resurser (och väljer därför 
att kalla det för en neo-välfärdstat). Detta menar Bradley och Orrskog även influerar 
planeringen, någonting som även påpekas av Sager (vår översättning, 2011:148) 
”neoliberala policys har djupgående rumsliga konsekvenser, vilket naturligtvis även 
stämmer för stadsplanering”.  Harvey (2005) menar att det i Sverige har en så kallad 
anpassad neoliberalism. Detta kan kopplas till att neoliberal filosofi aldrig opererar 
ensam i praktiken utan samspelar med andra system som bl.a Hall (2011) påpekat. 
 
Neoliberalismen började sakta få fäste i Sverige när Nobelpriset i ekonomi tilldelades  
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Friedrich Hayek år 1974 och till Milton Friedman år 1976, båda neoliberala ekonomer 
från Chicago School of Economics och förespråkare av den fria marknaden. Harvey 
(2005) menar att det intressanta med ekonomipriset var att det var under den Svenska 
bankelitens kontroll. Fortsatt menar författaren på att neoliberal filosofi började få 
praktisk implementering och influens i ett flertal policy sektorer (Harvey, 2005). 
Däremot var det inte först 1991, då Moderaterna med Carl Bildt vann valet, som 
aktualiseringen av neoliberalismen i Sverige skedde. Denna aktualisering betydde 
även ett skifte för bostadsmarknaden som var inspirerad av neoliberalt orienterade 
policys från USA och Storbritannien “A market for Housing for All” och ”Powers 
Over the Home” (Hedin et al., 2011). Bostadsmarknaden stod i årtionden som pelare i 
välfärdsstaten. Bostaden gav ett grundläggande behov för en bred grupp i arbetar- och 
medelklassen. Under den ekonomiska krisen på 1990-talet och tiden som följde, var 
det välfärdsstatens ”ineffektivitet” som framhölls som en orsak, och Sveriges ställning 
i världsekonomin hade avtagit. De lösningar på krisen, som var "helt olämpliga" 
(Blyth i Harvey 2005), var den politik som föreskrevs till neoliberal ortodoxi. Den 
enda väg som togs på grund av nyliberalismens hegemoniska ställning (Harvey, 
2005). Nedskärningspolitiken under 1990-talet ledde till att ”kärnverksamheten i den 
offentliga sektorn, skola, vård, och omsorg, fick stryka på foten såväl som 
försäkringssystemen” (Riksdagen, 2005). Trots detta, menar Harvey, att Sverige har 
en omskriven typ av neoliberalism vilket går att bevisa genom att titta på de generellt 
överlägsna sociala förhållandena i landet (Harvey, 2005). Bostadsmarknaden står 
däremot som ett undantag då det är fullt neoliberalt. Från att ha varit ett av de mest 
reglerade bostadssektorerna sett ur europeisk kontext, till att idag vara en neoliberal 
marknadsstyrd sektor, detta menar (Hedin et al., 2011:444). Skiftet ledde till 
avskaffandet av flertalet lagar som stod till grund för bostadssektorn under 
välfärdsstaten. När Moderaterna kom till makten igen under 2006, och vad Hedin 
menar efter en ’lång, passiv och lam’ Socialdemokratisk bostadspolitik, så 
avskaffades även restriktionen att sälja ut allmännyttan 2007. Under 2007 såldes 
majoriteten av Stockholm Stads ytterstadscentrum ut till privata aktörer. Samma år 
beslutade den svenska regeringen att offentliga hyresbostäder inte längre var av 
ekonomiskt intresse och att man därmed kunde sälja ut beståndet (Hedin et al., 2011) 
vilket innebär att ”kommuner som vill avyttra allmännyttiga bostäder inte behöver ha 
länsstyrelsens tillstånd för att göra detta” (Boverket, 2009). Bostadsrätter blev under 
2008 stimulerat genom att det blev enklare att få lån, därmed var människor som 
tidigare inte fick ta bostadslån, nu berättigade till lån (Hedin et al., 2011). Och under 
2011 infördes ett undantag från kommunallagen om självkostnadsprincipen och 
förbud mot att driva företag i vinstsyfte vilket innebar att de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen idag ska arbeta enligt ”affärsmässiga principer” 
(Regeringen, 2009). Syftet med lagen är att “skapa konkurrensneutralitet med den 
privata sektorn” (Lundström & Nordlund, 2014). 

3.1.2 Neoliberaliseringens ideal och effekter  
	  
”The dysfunctional effects of neoliberal approaches to capitalist restructuring, which 
have been manifested at a range of spatial scales, include persistent if uneven 
economic stagnation, intensifying inequality, destructive interlocal competition, wide-
ranging problems of regulatory coordination and generalized social insecurity” (Peck 
et al. 2009 p.51).  
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Rådande stadsbyggnadsideal som kan sägas är tillskrivna neoliberalism har dels 
beskrivits av Sager (2011, 2014), Peck et al., (2009) och Beaten (2012). Det är trender 
som påverkat planeringen på ett globalt plan där staden blivit en plats för vart 
ekonomi kan växa genom bl.a investeringar och innovationer. Trender som enligt 
bland annat Kings (2011), Mukhtar-Landgren (2005 i Kings, 2011) och Olsson (2008) 
menar lett till en relation mellan centrum och periferi med konsekvenser som ökad 
social polarisering, segregation, gentrifiering och exkludering.  
	  
I boken ’Contradictions of Neoliberal Planning’ så skriver Beaten (2012) om det 
komplexa förhållandet mellan just planering av städer och neoliberalism då Beaten 
menar på att det i första anblick kan ses som en oxymoron eftersom planering inte kan 
ske utan statlig inverkan. Beaten (2012) påpekar att implementeringen av neoliberala 
principer i stadsplanering inte är ett hegemoniskt projekt. Det är snarare, en strategi, 
approach eller sinnestillstånd. Neoliberalismen i praktiken handlar idag inte endast 
om att minska statens inflytande för att skapa ekonomisk ”frihet” för kapitalister, det 
handlar även om en filosofi som betonar ett antal attityder om samhället, individen, 
arbete och även om staden. I neoliberal planering så är staden först och främst en 
produkt för investerare, och som ska säljas och marknadsföras som sådan. Beaten 
hänvisar till Treanor (2005) som menar att marknadsmetaforen med staden som 
produkt är mer en neoliberal attityd eller syn på staden snarare än en verklighet, och 
vidare att det inte finns något bevis på att en global marknad för städer existerar, det 
är snarare en illusion. I ett riktigt införande av neoliberal urbanism så förväntas städer 
konkurrera med andra städer gällande investeringar, innovationer och den ’kreativa 
klassen’ som skulle leda till att mål av social natur som jämställdhet, service och 
välfärd byts ut mot ekonomisk vinning, och detta skulle enligt Beaten betyda en 
planering som sker endast från ett ovanifrånperspektiv. I syfte att uppfylla detta 
entreprenörs tänk i staden som leder till en ändrad syn på den byggda miljön och allt 
från försäljning av land till markanvändning så har det skett reformer i den 
administrativa strukturen, och även mentaliteten hos de som arbetar med planering, 
som enligt Beaten är en del av en medvetet planerad omstrukturering. Detta skapar en 
neoliberal urban ”governmentality”. Med det menas att marknadsprinciper ses som en 
inre regulator av staten snarare än att staten externt reglerar marknaden. Detta menar 
författaren har skapat en ny syn/attityd gentemot staden och en ny syn på planeringen 
av den. Där dess främsta roll är att bibehålla myten om att den byggda miljön ska 
anpassas för att konkurrera på en global marknad och attrahera investerare, rika 
skattebetalare, och den ’kreativa klassen’ vilket görs genom dyra 
marknadsföringsstrategier. Därmed, menar Beaten, ändras planerarollens fokus från 
att handla om ”god planering” till att handla om att staden ska ha ”god betygsättning” 
på en global marknad vilket förespråkar kortsiktiga intäkter från investerare snarare 
än planering som syftar till stadens långsiktiga behov. Orrskog och Bradley (2006) 
menar att denna typ av planeraroll blir allt mer vanlig även i en Svensk kontext. 
Rollen där planeraren fokuserar på ekonomisk tillväxt och marknadsför staden för att 
attrahera investeringar, globalt kapital och invånare. Däremot menar Tasan-Kok 
(2013) att det inte går att lägga skuld på planeraren utan systemet som de arbetar 
inom. Planerarens traditionella roll och arbetsområden som bostaden, transport och 
säkerhet kvarstår (Beaten, 2011; Orrskog & Bradley, 2006) men att rollen inte endast 
handlar om att tillhandahålla dessa element för invånarna i staden. Det kan vi se 
specifikt för Sverige då regionala planer även inkluderar ekonomisk och social 
utveckling och inte endast fysisk (Hårsman och Rader Olsson, 2003). Vidare har 
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neoliberalismen lett till en utökning av privata aktörer som medverkar i 
planeringsprocessen. Delar av kommunens gamla arbetsområden har förts över till 
aktörer på den privata marknaden ”neoliberaliseringen har öppnat upp för flera nya 
inblandade i processen och de inblandade aktörernas ansvarområden ser något 
annorlunda ut idag än för några år sedan. Idag har de privata aktörerna ökat sina 
ansvarområden vilket lett till att fler är inblandade i planprocessen. Det är en mix av 
bland annat byggherrar, privata organisationer, intresseföreningar, statliga verk, 
privata företagare, planerare, kommunen, beslutsfattare och bostadsbolag” (Petersson, 
2013).  
 
Då neoliberalism inte går att se i dess rena form i praktiken så blir tendenser som 
genomsyrar policy och planeringsdokument svåra att utläsa och blir snabbt ett 
detektivarbete. Sverige är en välfärdsstat men som Harvey tidigare påpekat finns det 
neoliberala influenser i politiken, någonting som gett konsekvenser även i praktiken. 
Sager (2011:149) menar att ”neoliberalism är ett nyckelord för att få en förståelse för 
stadens tillstånd, omtänkandet av socialdemokratin och regelverken i vår tid” då 
planeraren arbetar under dessa förhållanden. Sager har gjort en övergripande studie 
över 750 artiklar för att beskriva vilka policys inom planering som är tillskrivna 
neoliberal stadsplanering, nedan tittar vi närmare på dessa för att få en förståelse och 
ett verktyg hur det går att hitta dess effekter i praktiken.     

3.1.3 Neoliberala planerings policys  
	  
Globalisering har, ur en västerländsk kontext, lett till att gränser inte längre är ett 
hinder för rörlighet av kapital och industrier som kan röra sig fritt på en ’global 
marknad’. Den här utvecklingen har ökat den globala konkurrensen städer emellan 
och drivit städer att använda sig av olika strategier för att fortsatt kunna locka till sig 
investeringen och arbetskraft (Olsson, 2008; Sager 2011). Exempel på hur det kan 
visa sig fysiskt kan t.ex. vara platser som skapas för konsumtion, förnyelseprojekt och 
platsskapande strategier. Sager (2011) har gjort en litteraturstudie på 750 akademiska 
planeringsrelaterade artiklar om neoliberala urbana policys. Syftet med översikten är 
att den ska bygga på avsnitt 3.3 och tillsammans fungera som ett verktyg för att 
analysera förhållandet och neoliberalism. Sager (2011) har identifierat 14 olika 
neoliberala stadsplanerings policys i fyra kategorier. Det har avgränsats att beskriva 
kategorierna 1,3 och 4 då den andra kategorin behandlar större infrastrukturprojekt 
(infrastructure provision):	  
 
1. Urban economic development 

a. City marketing 
b. Urban development by attracting the ‘creative class’  
c. Economic development incentives  
d. Competitive bidding 

3. Management of commercial areas 

a. Business-friendly zones and flexible zoning 
b. Property-led urban regeneration 
c. Privatisation of public space and sales-boosting exclusion  
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4. Housing and neighbourhood renewal 

a. Liberalisation of housing markets 
b. Gentrification 
c. Privately governed and secured neighbourhoods 
d. Quangos organising market-oriented urban development 

1. ”Placemarketing”, eller a) platsmarknadsföring är ett blomstrande fält inom 
planering de senaste decennierna. Det innebär, precis som dess namn marknadsföring 
av en plats, och mer specifikt av staden. Sager menar att litteraturen handlar om att 
städer marknadsförs som produkter globalt. Det görs för att öka ”medvetenheten” om 
staden för att ändra människors attityd om staden och därigenom deras beteende. 
Marknadsföringen syftar till att efterkonstruera stadens identitet för att kontrollera hur 
konsumenter förstår en viss plats. Målgruppen som dessa åtgärder riktas mot är 
invånare som söker attraktiva platser att bo och arbeta på, företag som vill lokalisera 
kontor och produktion och turister/besökare som efterfrågar fritidsaktiviteter inom 
bl.a kultur. Att b) attrahera den kreativa klassen är även enligt vissa invävt i 
neoliberala urbana policys. Den kreativa klassen utgör enligt Florida (2005 i Sager 
2011) 30% av arbetskraften. Den centrala motorn för ekonomisk tillväxt är enligt 
Florida denna arbetskrafts förtjänst, vilka inkluderar hi-tech arbetare, chefer och 
artister/konstnärer. Det påstås att städers ekonomiska och sociala framgång vilar på 
dess förmåga att attrahera denna grupp människor. Platsmarknadsföring är kopplat till 
denna strategi då det ska utformas för att locka denna grupp människor. Neoliberala 
policys tillgodoser behoven för denna grupp genom shopping, boende och nöje vilket 
även leder till gentrifiering av områden. c) Ekonomiska incitament för att stimulera 
stadsförnyelse handlar om att från t.ex. kommunen attrahera investeringar från privata 
företag snarare än incitament för underhåll till ”vanliga husägare” (Sager, 2011) och 
är vanliga i bl.a USA. Det kan handla om bland annat skattelättnader eller 
lånegarantier. Förnyelse av stadsdelar är dyrt och Sager menar att investeringar i 
slitna områden inte varit attraktivt för företag. Därför är det vanligare med offentlig-
privat samverkan där ex. kommunen står för en del av kostnaden för att kunna 
generera potentiell vinst. Den sista policyn i denna kategori handlar om ”competitvie 
bidding” eller d) anbuds förfarande för fördelning av offentliga resurser.  Sager 
(2011) menar att denna policyn är åtråvärd för staten då den skiftar ansvaret för att 
hantera svåra problem som har att göra med ekonomisk och social nedgång till lokal 
nivå.  
 
3. Denna kategori behandlar först ”zoning” eller detaljplaner a) som främjar privata 
företags intressen. Det finns flera olika sätt att reglera detta, ett exempel tas upp i 
analysen som handlar om att stärka konkurrenskraften i staden genom att ge förmån 
för investerare. Ett annat exempel är ”zoning” för härbärgen för att hålla de långt från 
stadens centrum och platser för de förmögna. En annan strategi handlar om det ökade 
politisk trycket att skapa hållbara städer för att bl.a minska energiförbrukning genom 
att minska avstånd för transport och kommersiell/offentlig service. Sager menar att 
enligt många planerare betyder det skapandet av kompakta/ täta städer (som tas upp 
utifrån kritiken i avsnitt 3.3.2 och hur det genomsyrar Promenadstaden i avsnitt 5.1.2). 
Ett tredje exempel är så kallade ”enterprise zones” (EZ) som implementerades i 
Storbritannien under Margaret Thatcher 1979. De områden som omfattades var 
nedgångna områden då ingreppen ansågs skulle vända utvecklingen i dessa stadsdelar. 
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För att investera i en sådan plats så gavs exploatörer bl.a skattelättnader och 
subventioner då få privata företag investerade där.     
b) ”Property-led urban regeneration” handlar om att långsiktiga mer övergripande 
planer i många länder skiftat till att ge prioritet för projektbaserade planer. Det har 
blivit mer vanligt att privata byggprojekt har första prioritet för styrandet av 
stadsutvecklingen och att offentliga planer styrs av dessa privata initiativ. Det är bland 
annat en form av ingripande i utbudssidan som underlättar ekonomisk tillväxt, som 
förutsätter att detta ska skapa en efterfrågan. Sist i denna kategori är policyn som 
handlar om en c) privatisering av offentliga miljöer och exkludering genom stimulans 
av försäljning. Som tidigare nämnt så ser neoliberalism marknaden som lösningen på 
urbana problem. Den offentliga miljön har i många länder blivit subjekt för 
upplösning genom allt mer privatisering trots att många funktioner återstår som 
offentliga. Det finns otaliga exempel på detta, bland annat så kallade ”gated-
communitites”, även avregleringen av bostadsmarknader då det i vissa fall leder till 
mer privata områden. Ett annat exempel på semi-privatiserade miljöer är köpcentrum.  
 
4. I denna sektion presenterar Sager (2011) a) avregleringen av bostadsmarknaden 
med fokus på upprättandet av bostäder och ombildningen av offentligt ägda bostäder 
till privat ägo. Det har gjorts olika i olika länder och då neoliberalism blev en global 
kraft menar Sager att privatiseringar och avreglering av marknaden skett på många 
olika sätt (ur Hedin et al., 2012 har det ovan förklarats i en svensk kontext). 
Avregleringen och privatiseringen av bostadsmarknaden har bl.a lett till ökad 
möjlighet till b) gentrifiering, men förutom att vara ett resultat av detta används det 
även som policy. Sager betonar dock att gentrifiering nödvändigtvis inte alltid är 
länkat till neoliberalism och fokuserar därför på det i förhållande till förnyelsen av 
bostadsområden. Denna typ av gentrifiering definieras av Clark (2005 i Sager 2011) 
som en process som betyder en socio-ekonomisk förändring av befolkningen i ett 
bostadsområde där de nya användarna har högre socio-ekonomisk status. Det har 
blivit kopplat till neoliberal stadsutveckling som riktar sig till att locka investeringar 
och medelklassen. Det används delvis som en ”rumslig botemedel” (Sager 2011) för 
att bryta upp koncentrationer av fattiga människor, på så sätt menar Sager att det är 
länkat till neoliberalism då denna strategi inte söker att lösa underliggande orsaker till 
problem som ex. fattigdom. En annan policy i denna kategori är c) privat styrda och 
säkrade bostadsområden. Bland annat så innefattas så kallade gated-communities 
som definieras som instängda övervakade bostadsområden där befolkningen utgörs av 
en homogen social grupp. Sager menar att de inte direkt är kopplade till neoliberalism 
men att neoliberal filosofi skapar en marknad för dessa bostadsområden som leder till 
social exkludering. Den sistnämnda policyn handlar om d) gränsorganisationer som 
organiserar marknadsorienterad stadsutveckling. En gränsorganisation är 
organisationer som är på ”gränsen” mellan inflytande från marknaden och offentliga 
sektorn.  

3.1.4 Kritiken mot dess effekter i praktiken: ett ojämnt förhållande mellan 
centrum och periferi 
 
Kommodifieringen av land som en abstrakt eller fiktiv handelsvara på en fiktiv 
marknad (Polyani, 1944) ger en speciell relation mellan stadens centrala och perifera 
delar där priset på land delar upp staden, där markens värde tenderar att bestämmas i 
relation till priset i innerstaden (Millington, 2011). Denna fysiska segregation har 
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även segregerat människor där socio-ekonomiska skillnader bestämmer vem som har 
rätt att bo vart. Neoliberal stadsplanering och dess effekter i praktiken har visat sig 
leda till ökade skillnader och social polarisering, segregering, gentrifiering och 
exkludering (Hedin et al., 2011; Harvey, 2005; Peck et al., 2009; Theodore & 
Brenner, 2002; Hall, 2011, Beaten, 2012, Sager 2011).  
 
Eftersom att det i stadens centrum oftast är vart konsumtion, arbete och andra 
aktiviteter är lokaliserade så är stadens centrum en plats där kapital växer. Då olika 
platser i staden har olika värde på mark så påverkas inte bara den byggda miljön utan 
även vilka människor som bor var. Och vidare att, då centrum är en plats där kapital 
växer och för att delta krävs ofta konsumtion, så menar Lefebvre (i Millington, 2011) 
att exkludering från centrum är ett bevis på förnekandet av ”rätten till staden”. Då 
staden är en plats för beslutsfattande, konsumtion och finans så menar Lefebvre att 
rätten till staden även handlar om rätten till centralitet eftersom han menar att det inte 
kan existera en urbanitet om det inte existerar ett centrum. Trots detta så är centrum 
en plats från vart människor blir exkluderade. Inte endast fysiskt genom att man inte 
kan ta sig till centrum, men människor blir även ekonomiskt, socialt och kulturellt 
exkluderade från centrum (Lefebvre 1996, i Millington, 2005). 
 
Kritiken mot neoliberalism handlar om att sådana ekonomiska ingrepp som beskrivits 
ovan bidrar till att öka polarisering och segregering (Kings, 2011). Harvey (2005) har 
även i sin bok pekat på de brister neoliberal teori har då den implementerats i 
praktiken, brister som är till nackdel för samhället och vad han kallar för ”creative 
destruction” inom bl.a arbetsfördelning, sociala relationer, välfärden och olika 
levnadsätt. Dess kaotiska evolution och dess ojämna geografiska utveckling av 
statliga institutioner under de senaste 30 åren menar Peck et al (2009) tyder på att den 
neoliberala staten är en ostabil och motsägelsefull sådan. På grund av detta så kan 
neoliberalismen inte ses som en traditionell ”ism” i den bemärkelsen att det inte finns 
ett slutstadium dit man vill komma (Peck et al., 2009).  

Theodore och Brenner (2002:352) menar vidare att i praktiken så har neoliberalism 
genererat genomgripande marknadsmisslyckanden, nya former av social polarisering 
och en dramatisk intensifiering av ojämn utveckling på alla rumsliga plan, någonting 
de kallar ”actual existing neoliberalism”. Vidare betonas i Peck et al (2009) en kritik 
mot att neoliberala policys opererar genom ”trial-and error” experiment. Med det 
menas att neoliberalism i praktiken inte nödvändigtvis måste ske i hela den politiska 
regimen utan kan införas i vissa policys vilket leder till att konvergens mellan olika 
politiska områden inte är en förutsättning för neoliberalism.  
 
I Mukhtar-Landgren (2005 i Kings, 2011) så beskrivs stadens ambivalenta interna 
relation till sig själv. Plats marknadsföring, som syftar till att skapa attraktiva städer 
på en global marknad, kolliderar med hur städer internt behandlar problem som 
segregation, fattigdom och immigration. Platser som är kopplade till dessa problem 
har inget utrymme i denna diskurs och behandlas således som ”undantag”. Samtidigt 
så spenderar staden pengar på att marknadsföra sig själv, pengar som, enligt Kings 
(2011), kunde ha satsas på de ovannämnda problemen. Fortsatt menar författaren att 
det är problematiskt att vissa områden beskrivs som lyckade medan andra beskrivs 
som misslyckanden, vilket späder på de redan negativa fysiska och mentala 
föreställningar om platser som anses vara misslyckanden redan har. Stockholm håller 
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på att bli mer och mer segregerat, där innerstaden bebos av stadens mer välbärgade 
och periferin kvarlämnad för dem grupper som inte vill eller kan flytta (Olsson 2008; 
Kings, 2011). En strategi som används i städer världen över är just att investera i och 
marknadsföra platser för konsumtion i syftet att göra staden mer attraktiv för t.ex. 
“den kreativa klassen”, investerare och turister (Olsson 2008; Kings 2011; Sager 
2011). Detta leder till, menar kritiker, att många städer världen över blir likformiga då 
det planeras efter samma recept för ”framgång” när det gäller boende, shopping, nöje 
och transport. Det skapas homogena platser och universallösningar som tappar att se 
till den lokala karaktären och istället blivit fysiska platser som är likadant paketerade 
och skapade för konsumtion. Motsägelsen att marknadsföra städer blir även tydlig då 
Gotham (2007; i Sager 2011) menar att städer är komplexa och multifaceterade 
system som innehåller flera olika grupper och individer vilket underminerar den 
urbana heterogeniteten. Dessa platser inkluderar därför endast de personer som kan 
konsumera och exkluderar därigenom dem grupper som inte kan eller vill konsumera, 
t.ex hemlösa, tiggare eller socioekonomiskt utsatta personer. “Förändringen av staden 
till globala center har en tendens att skapa fysiska och sociala barriärer som skiljer 
den fattiga befolkningen ifrån den rika motsatsen. Med gentrifiering, social- och 
fysisk splittring av det urbana landskapet, finns det tendenser som visar på att 
blandade bostadsområden försvinner” (Olsson, 2008, p.43). Som ett resultat av denna 
utveckling har möten mellan människor som har olika bakgrunder minskat och spätt 
på känslan av alienation. 
 
Risken för gentrifiering ökar genom dessa strategier för att skapa en attraktiv plats för 
en specifik resursstark målgrupp. Vilket i sin tur lett till ett skifte i investeringar på 
sociala projekt i förmån för resurssvaga grupper till projekt som lägger fokus på den 
”kreativa eliten” (Peck 2005 i Sager 2011). Bayliss (2007 i Sager 2011) kritiserar 
även att denna fokus på kreativitet och kultur inte värderas i sig utan endast görs 
p.g.a. att det leder till ekonomisk tillväxt. Dessa strategier i staden förutsätter att 
samma lösningar ska fungera oberoende av kontext och att allmänheten är en 
homogen grupp, en liberal syn på medborgarskap som idag kan tyckas förlegad. 
Någonting som Orrskog & Bradley (2006) pekar på är att i Sverige är denna syn inte 
längre är aktuell jämfört med välfärdsstatens ”storhetstid”. Det är idag inte lika enkelt 
att definiera vad som är ’allmänhetens bästa’, inte minst pga. ökad multikulturalism 
och en aktiv feminism som efterfrågar en annan planering än tidigare. Därav fungerar 
inte en sådan universal lösning när det kommer till planering i en modern kontext.  
 
Neoliberaliseringen av den svenska bostadsmarknaden har enligt Hedin (et al. 2012) 
lett till att den opererar för ekonomisk tillväxt i första hand och det har i sin tur lett till 
bristande social jämlikhet och ökad exkludering av fattiga och social polarisering som 
manifesterats i ökad gentrifiering och filtrering av låginkomsttagare, privatisering och 
outsourcing av planering till privata aktörer, en ökning i trångboddhet, segmentering 
och övergivandet av att tillsätta åtgärder för sociala lägenheter och en nedgång i 
produktionen för nya bostäder (Hedin et al. 2012). 
 
I den neoliberala staden där invånaren ska agera som en entreprenör är det upp till 
denne att utnyttja de möjligheterna som skapas av planeraren genom ramverk för 
produktionen av bostäder, infrastruktur och skapandet av säkerhet. Det är upp till 
medborgarens vilja att definiera vad som skapar välmående och trygghet i staden. Och 
misslyckandet av detta betyder inte att medborgaren kan kräva ’ytterligare 
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ansträngningar från staden’. Beaten menar att, i staden ses fattigdom, hemlöshet och 
exponeringen för hot ett individuellt misslyckande snarare än att staden inte 
tillhandahållit exempelvis billigt boende (Beaten, 2011).  
 
Kritik mot den täta staden (en typ av ”zoning” som Sager (2011, 2014) tagit upp) 
handlar, enligt Bradley (2009), om att den antagit en hållbarhets täckmantel och säger 
att det därför hade varit mer ärligt att tala om det i ekonomiska termer, då den täta 
staden är någonting som är önskvärt från byggföretagens perspektiv som söker 
maximera sin vinst (SvD, 2009). Bradley kritiserar även den diskurs som presenterar 
den täta staden som den enda vägen mot ett hållbart stadsutvecklande. Den täta staden 
har fördelar men att den inte är det enda alternativet, Bradley ”den täta stadens 
förespråkare säger att den ger minskat resande och möjligheter att agera lokalt. Men 
titta hur det är nu i Stockholms innerstad: folk åker på fritidsresor, till sommarstugor 
och andra fritidsaktiviteter. Hela livet i den täta staden bygger på att man kan resa 
därifrån- hur många firar midsommar i Vasaparken? Däremot är parker och andra 
offentliga rum i Tensta fyllda med människor på Valborg och andra storhelger” 
(Arkitekten, 2009). Bradleys kritik fortsätter på ämnet om offentligt liv/stadsliv där 
författaren jämför stadskärnans liv med periferins. Bradley menar att innerstadens liv 
förespråkas som en livsstil baserad på konsumtion och fritid vilket förhöjts som den 
mest åtråvärda livsstilen. Men Bradley menar att livsstilar där konsumtion inte är en 
integral del av det publika livet faktiskt existerar. I artikeln från 2009 så använder 
Bradley Tensta som ett sådant exempel på ett område som är tätbefolkat och där 
konsumtion inte är en integral del utav det offentliga livet (SvD, 2009). 

3.1.5 Sammanfattning 
Ur föregående översikt kan sammanfattas att neoliberal stadsplanering och policys 
förespråkar en entreprenörstad som konkurrerar med andra städer genom att skapa 
ekonomisk tillväxt och locka investerare, innovationer och en kreativ klass (Leitner, 
2007) genom marknadsföringsstrategier (Sager 2011). Någonting som Beaten (2012) 
menar är en illusion snarare än verklighet. Detta har lett till att staden behandlas som 
en produkt. Planerarollen som förväntas tillhandahålla denna stad har blivit vanligare 
och aktörerna i planprocessen har utökats. Vidare återfinns en syn på medborgaren 
som ska agera entrepenör och ansvara för dess egna lyckande i staden “They are made 
responsible for their own successes and failures, with the social obligation to make 
their expected contribution to the collective economic welfare alongside their 
hardworking fellow citizens” (Leitner et al., 2007:4). Detta är någonting som inte är 
anpassat efter en heterogen grupp utan förespråkar  ‘one-size-fits-all’ lösningar på 
urbana problem som anses fungera överallt. En stad för den kreativa klassen har 
vidare lett till fokus på att bygga för dessa. Gentrifiering kan ses som ett resultat men 
enligt Sager även som policy. Slutligen har Sager (2011) identifierat policys för en 
avreglering och privatisering av bostadsmarknader som neoliberala planerings 
policys. 
	  
Ett fokus på ekonomisk tillväxt har även påverkat planeringen genom att neoliberala 
policys har påtagliga rumsliga konsekvenser som i sin tur har konsekvenser för 
samhället i stort. Inte minst påverkar det förhållandet i den urbana periferin. Sagers 
(2011) kritik är riktad mot bland annat att privata mål mot lönsamhet ges större 
prioritering än sociala mål som riktas mot att förbättra livsförhållanden för 
resurssvaga grupper; en bristande demokratisk agenda och processer som inte är 
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transparanta vilket lett till att försvaga boendes kapacitet som ”välinformerade 
medborgare”; symbolisk inkludering i processer; exkludering och segregation vilket 
skapat ojämna rumsliga förhållanden. Att istället använda rättvisa som underlag vid 
upprättandet av planerings policys, symboliserar enligt Fainstein (2014) en reaktion 
mot de policys som använt sig utav ett neoliberalistiskt fundament som b.la. lett till 
ökande klyftorna i samhället. I samband med att neoliberalismen påverkat det 
politiska styret, ”har effektivitet blivit det enda kriteriet som används vid 
utvärderandet av policys, och lönsamhetsanalyser har blivit verktyget som används 
för dess förverkligande” (Fainstein, 2014:6). I följande avsnitt presenteras diskurser 
som växt fram som ett alternativ till det som beskrivits föregående.  

DEL	  II	  
3.2 Rättvisa i staden  
Att se staden som en totalitet (summan av människans prestationer) är en svårantagen 
uppgift. Men att dela upp samhällsämnen i mindre komponenter istället för att se 
staden ur ett helhetsperspektiv riskerar att man tappar greppet om vad staden är 
(Millington, 2011). Det är därför viktigt att staden planeras mot ett sådant mål som 
syftar till att skapa en mer rättvis stad ur ett socialt rättviseperspektiv som sätter 
människan i första hand.  
 
Då staden idag planeras efter ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, innovation och 
internationellt attraktiva miljöer” som lett till rumsliga konsekvenser så menar bl.a 
Fainstein (2009) att det finns anledning att undersöka annorlunda tillvägagångsätt 
genom att ifrågasätta det som är rådande. Fainstein (2009), med fler, tar upp att det är 
viktigt att formulera utopiska mål, hur orealistiska dem än är, eftersom att dessa 
påverkar människors medvetenhet genom att synliggöra alternativa framtidsvägar 
(Friedmann, 2000; Harvey, 2000 i Fainstein, 2009). Det är också i och med att man 
har formulerat en vision av hur framtiden borde se ut som man kan formulera 
uttryckliga kriterier som syftar till att skapa rättvisa (Fainstein 1999 i Fainstein 2014). 
Detta i en tid där ”tillväxt snarare än rättvisa pekar mot en positiv utveckling” (vår 
översättning, Klein, 2007 i Fainstein, 2009).  
 
Planering mot ”den rättvisa staden” är inte ett slutstadium utan snarare ett 
kontinuerligt arbete, därför är det relevant att ifrågasätta rådande normer ur ett kritiskt 
perspektiv för att kontinuerligt förbättra människors villkor. Syftet med det 
tillvägagångsättet är inte enbart till för att kritisera utan för att ständigt tillföra och 
förbättra. Det kritiska i ’kritisk urban teori’ handlar om att ha ett kritiskt 
förhållningsätt till verkligheten vi lever i idag snarare än att acceptera den. Det 
handlar även lika mycket om att ta fram såväl positiva alternativ och förslag till 
förändring som det handlar om negativ kritik, med betoning på det tidigare nämnda. 
Fokus på frågor som: vad är fel och vad behöver förändras men även: vad är åtråvärt 
och värt att bygga vidare på (Marcuse, 2009). Soja menar att genom att ha ett kritiskt 
rumsligt perspektiv och att man ser sökandet efter rumslig rättvisa som en ’struggle 
over geography’ så öppnar det upp för nya sätt att tänka gällande ämnet och även 
tillför till existerande idéer. Det som är den kritiska planeringens mål är att visa att det 
finns en alternativ framtid, en framtid som förkastar dagens system som förespråkar 
tillväxt före jämställdhet. Denna bild av framtiden är dock högst abstrakt då arbetet 
mot att skapa detta alternativ bör vara en process som även framtidens människor kan 
vara en del utav att skapa. Denna alternativa framtid har genom åren haft olika namn 
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t.ex. ”a democratic society, or a society supporting strivings for life, libery, and the 
pursuit of happiness, as in the US Declaration of Indepence, or for liberty, equality, 
fraternity, as in the French Revolution, or a just society or a humane one or one 
allowing for the development of the human capabilities, or to fullfilling the potentials 
of humans as a species being” (Purcell, 2008; Fainstein, 2010; Nussbaum, 1999; 
Fainstein, 2010; Marx, 1844 in Marcuse, 2009) 
 
Marcuse (2009) tillsammans med andra tänkare (t.ex. Marx, Lefebvre, Marcuse Sr 
och Harvey) är överens om att en fysisk föreställning om hur framtiden kan se ut 
förutsätter fysiska ingrepp för att förverkliga denna framtid. Här lägger dock 
författaren in en varning eftersom att dem flesta problem kan ta eller har en fysisk 
form. Att lägga för mycket fokus på problemens fysiska aspekter kan leda till att dem 
bakomliggande orsakerna eller problemens andra dimensioner glöms bort.  
 

3.2.1 Ett rättvise perspektiv 
Boken ”Searching for the just city – debates in urban theory and practice” (Marcuse et 
al., 2009) behandlar den ”rättvisa staden” och ”rätten till staden”.  Connoly och Steil 
skriver i den inledande artikeln att mycket har hänt i den globala politiken sedan 
David Harvey skrev ”Social Justice and the City” 1973. Framväxten av 
neoliberalismen, som fått en global hegemonisk status, har ökat det ojämna 
förhållandet i fysisk planering. Statliga initiativ, som lett till bland annat avreglering i 
ekonomiska och andra sektorer, privatiseringen av offentliga nyttigheter och 
begränsade arbetarrättigheter har kombinerats med stärkandet av privat äganderätt, 
utökad fri marknad och skapandet av nya marknader (Harvey 2005 i, Marcuse et al., 
2009), är trender som fått stå som svar mot den senaste ekonomiska krisen. I den 
nutida urbana politiken har neoliberalismen och diskurser som ”den 
konkurrenskraftiga staden”, ”entreprenörsstaden” och ”den globala staden” 
dominerat. Detta har omdirigerat fokus från traditionella problem som behandlar 
social rättvisa till en neoliberal formulering av sociala problem och frågor vilket stött 
på motstånd på både ett lokalt och globalt plan (Marcuse et al., 2009). Problem som 
författaren beskriver har en mängd olika förklädnader och fler upptäcks. Dessa är 
”capitalism, neoliberalism, greed, multinationals, power elite, the bourgeoisie, the 
capital class. Above all, eliminating profit as means and motivation in the political 
sector, eliminating the role of wealth and power linked to it from public decisions, is a 
key requirement for both the immediately oppressed and the alienated” (Marcuse et 
al., 2009:39). Även Margit Mayer pekar på att människor börjat se den bristande 
logiken i ett neoliberalt system där en ”lång rad tidigare rättigheter eroderat” (vår 
översättning Mayer 2010:31). Och att detta sedan förenat grupper som är berövade 
och exkluderade dessa rättigheter med grupper som är anti kapitalistiska och anti 
globaliserings grupper över hela Europa. Mayer skriver (om rätten till staden) ”det 
pågår nu många lokala strider över hela Europa som åberopar konceptet och söker 
använda det, allt från bostads aktivister till småföretagare då Mayer menar på att deras 
gemensamma nämnare är att de känner sig hotade av gentrifiering, mega projekt och 
förflyttning (Mayer 2010:34).  

3.2.2 ”Rätten till staden” 
Uttrycket ”Right to the city” myntades av Henri Lefebvre i sin bok med samma namn 
som utkom år 1968. Uttrycket har sedan dess fått en rad olika definitioner, ibland 
beroende av läsarens glasögon (läs subjektiva preferenser) och det har därför också 
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funnits en mängd olika människor som skrivit om uttrycket t.ex. Harvey och Marcuse 
för att nämna några. Margit Mayer (2010) menar att rätten till staden först och främst 
ska tillhöra de som är berövade den och i störst behov av rätten till staden 
(resurssvaga människor), en rätt att omforma urbana processer som ett kollektiv. De 
som redan har rätten till staden (de med ekonomisk makt, fastighetsägare och 
spekulanter, de med politisk makt och medieägare) blir således av med vissa av sina 
rättigheter, t.ex. rätten att förtrycka eller rätten att exploatera andra (Marcuse, 2009b). 
Marcuse menar att uttrycket ”right to the city” både är lättförstått och komplext, 
tilltalande samtidigt som det är provocerande och vidare att frasen är både en direkt 
begriplig och en intuitivt övertygande slogan, men även teoretiskt komplex och 
provokativ. Lefebvres egna definition av uttrycket lyder, ”the right to the city is like a 
cry and a demand. This right slowly meanders through the surprising detours of 
nostalgia and tourism, the return to the heart of the traditional city, and the call of 
existent or recently developed centralities” (Lefebvre, 1967 in Marcuse, 2009b:29). 
 
Marcuse (2009b) själv definierar uttrycket som en ”enhetlig rättighet, en enskild 
rättighet som gör anspråk på en stad som innehåller alla dem separata och individuella 
rättigheterna som så ofta citerats i olika stadgar, dagordningar och ifrån olika 
plattformar… Rätten till staden innebär då rätten till ’social rättvisa’ som inkluderar 
individuell rättvisa men som också går längre än denna” (Marcuse, 2009b:34). Rätten 
till staden innebär också rätten till att vara med och forma, producera och konsumera 
staden, samtidigt som det också innebär rätten till att bestämma hur staden formas, 
produceras och konsumeras (Marcuse, 2009b). 
 
Enligt Lefebvre handlar det om rätten till samhället, alltså något som är större än den 
traditionella staden. Harvey (2012) ger sitt perspektiv på vilken stad genom att citera 
Robert Park och dennes ”the city of our heart’s desire” (Park, i Marcuse, 2009b). 
Marcuse (2009b) menar att även om det inte går att definiera specifikt hur en sådan 
stad skulle se ut eller vara så finns det generella principer som en sådan stad skulle 
behöva innehålla ”they would include concepts such as justice, equity, democracy, 
beauty, accessibility, community, public space, environmental quality, support for the 
full development of human potentials or capabilities, to all according to their needs, 
from all according to their abilities, the recognition of human differences. They would 
include terms such as sustainability and diversity, but these are rather constraints on 
the pursuit of goals rather than goals in themselves” (Marcuse, 2009b:36). 
 
Hur kan rätten till staden uppnås, och kan den uppnås? Detta är någonting som 
Marcuse frågar sig. Då teori skiljer sig från praktiken så måste det ske ett samspel 
mellan de som arbetar med teorin och de som arbetar i praktiken för att kunna 
implementera det produktivt. Marcuse menar att kritisk urban teori kan visa på 
alternativ på den rådande icke önskvärda nutiden. Frågan om hur den rättvisa staden 
ska bli verklighet eller hur vi tar steget från teori till praktik hanterar Marcuse (2009b) 
genom att använda sig av kritisk teori. Detta eftersom den kritiska teorin genom 
studier av historien, ekonomin och politiken har makt att visa att det finns ett 
alternativ till den världen vi lever i idag. Genom att använda något Marcuse (2009b) 
kallar kritisk planering vill författaren belysa underliggande orsaker till problem och 
framföra detta på ett sätt som gör det möjligt för människor att förstå problemen, 
främst dem som drabbas av dessa. Genom att arbeta med dem som är direkt utsatta av 
problem är tanken att dessa tillsammans med den kritiska planeraren ska komma på 
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olika förslag som ämnar att hantera dem problem som finns. Sista steget i den kritiska 
planeringen är att politisera problemen, dess underliggande mekanismer och även 
dem förslag som ämnar ta itu med dessa problem. Marcuse definierar de genom: 
Expose, där roten till ett problem analyseras och kommuniceras till de som kan vara i 
behov av det och kan använda det; Propose, att arbeta med de som är berörda för att 
komma fram till strategier, program och förslag för att uppnå önskvärda resultat; och 
Politicize, i varje projekt, där kritisk teori är ett tema som ska genomsyra processen, 
ska fokus ligga på alternativ, vad situationen kunde ha varit och vad den fortfarande 
kan vara.  

3.2.3 The just city 
Fainstein (2009) har i ”the just city” identifierat tre karaktärsdrag vilka är materiell 
rättvisa, mångfald och demokrati. Författaren menar att det bland dessa drag råder 
både inre och yttre stridigheter, vilket leder till att det blir svårt att göra avvägningar 
mellan dem olika dragen. Rättvisa för en grupp kan innebära orättvisa för andra 
(Fainstein, 2009). 
 
I sin jämförelse av communicative planning och the just city approach, ser författaren 
att båda metoderna syftar till att motverka ojämlika makt- och resursförhållanden i 
dagens samhälle och därmed bör ses som utopiska. De båda metoderna strävar även 
efter att jämna ut olikheterna i den fysiska planeringen. Däremot skiljer sig de båda 
metoderna i att the just city både är fokuserad på processen och dess utfall parallellt 
som metoden inser att det faktiskt kan uppstå motsättningar mellan deltagande och 
rättvisa utfall (Fainstein, 2009). 

3.2.4 Utgångspunkter för en mer rättvis planering 
	  
Fainstein (2009) har tagit fram en lista på kriterier som enligt författaren själv 
kommer med förväntningar som borde användas som fundamentet för en rättvis 
planering på lokal nivå. Kriterierna är följande: 
	  

3.2.4 För att främja rättvisa 
	  

• Alla nya bostadsprojekt bör tillhandahålla hem för låginkomsttagare, antingen 
på platsen för projektet eller någon annanstans, med målet att erbjuda 
anständiga hem och passande levnadsmiljöer för alla. 
 

• Inga hushåll eller företag/verksamhet borde bli ofrivilligt omförflyttade med 
syftet att skapa ekonomisk vinning eller ”community balance” 

 
• Ekonomiska utvecklings program bör ge företräde för småföretagare och dess 

anställda. Alla ny kommersiella projekt bör innehålla ytor som kan användas 
av allmänheten och så långt som möjligt främja försörjningen av oberoende 
och kooperativt ägda företag. 
 

• Megaprojekt bör vara föremål för en ökad granskning och borde innehålla 
fördelar för låginkomsttagare i form av anställning, offentliga inrättningar och 
en living wage. Om statliga subventioner har använts så skall en del av vinsten 
från projekten gå till allmän deltagande. 
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• Transportkostnader ska hållas ner 

 
• Planerare bör ta en aktiv roll i överläggningar och där verka för rättvisa 

lösningar som inte gynnar välbärgade människor 
	  

3.2.5 För att främja mångfald 
	  

• Zoning (områdesindelning) ska inte användas för att skapa mer diskriminerade 
ändamål. 
 

• Gränser mellan olika områden ska vara porös 
 

• Stora offentliga rum bör vara tillgängliga och varierade i sin utformning så att 
grupper med konfliktande livsstilar inte behöver samsas på samma plats 

 
• I den mån det är praktiskt och önskvärt av befolkning, ska användningen vara 

blandad 
	  

3.2.6 För att främja demokratin 
	  

• Planer bör ha tagits fram tillsammans med den påverkade befolkning om 
området redan är utvecklat. Den existerande befolkning får dock inte vara dem 
enda som bestämmer om områdets framtid. Hela staden bör tas i beaktning.  

 
• Inom planering för oexploaterade områden bör det vara breda samråd som 

inkluderar representanter från olika grupper utanför området. 
 

• att följa dessa riktlinjer innebär inte att människor som inte kan bo grannar 
med varandra måste göra det. Människor har rätt att skydda sig själva från 
andra som inte respekterar deras sätt att leva på. Det som är viktigt är att 
människor inte blir behandlade olika eller exkluderade pga. t.ex. kön eller 
etnicitet. Samtidigt bör det inte vara ett krav att människor ska tolerera bråkigt 
eller anti socialt beteende med avseende på social rättvisa. 

 

3.3 Sammanfattning: 
	  
Begreppet rättvisa är som tidigare nämnt ett brett begrepp som har många inneboende 
frågor. Frågor som uppstår kan vara rättvisa för vem eller vilka. Det som är givet med 
begreppet när det talas om staden är att det används som ett verktyg för att ifrågasätta 
och kritisera rådande normer för att kontinuerligt hitta alternativ mot ett rättvisare 
perspektiv när en ser på staden. Viktigt att påpeka är att rättvisa inte är ett slutstadium 
utan ett arbete som ska pågå hela tiden för att ständigt sträva efter att förbättra 
människors villkor. Det som står gemensamt för det breda begreppet rättvisa i staden i 
den litteratur vi tittat närmare på är att rättvisan för de som inte har rätten till staden 
ska vara det som i första hand tas hänsyn till. Det dilemmat som tillkommer då är att 
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vissa måste ge ifrån sig en rätt för att rättvisan jämnare ska fördelas bland människor. 
Fainstein (2014) menar att i och med att man har formulerat en vision av hur 
framtiden borde se ut så kan man formulera uttryckliga kriterier som syftar till att 
skapa rättvisa. Kritik mot rådande normer handlar alltså lika mycket om att ta fram 
positiva förslag och alternativ.  
 
Som med mycket annat inom stadsplanering, om det planeras efter ett recept eller 
one-size-fits-all tänk riskerar man att tappa bort lokaliteter och sådant som kan stärkas 
lokalt, någonting som påpekas i litteraturen. Däremot krävs ett bredare tänk eller 
kritierier som Fainsten uttrycker sig, om rättvisa med människor i första hand och inte 
det som är rådande idag, nämligen ekonomisk tillväxt. Slutligen så menar bl.a 
Marcuse att det självklart krävs fysiska ingrepp  
	  

4.	  EMPIRI	  
	  

4.1 Stockholm, Promenadstaden och Vision Järva 2030 
	  
Uppsatsens empiriska del utspelar sig i Stockholms perifera delar. För att kunna ge 
uppsatsen en heltäckande bild om arbetet i periferin kommer därför i detta avsnitt 
först kort beskriva Stockholms översiktsplan och vad som styr stadsplanering i 
Stockholm. Detta följs upp med en närmare titt på två utvecklingsprojekt i nordvästra 
Stockholm med syftet att försöka förstå vilka bakomliggande idéer och tendenser som 
inspirerat utvecklingen. 
 
4.1.1 Stockholm 
Stockholmsområdet är ett av Europas snabbaste växande, där det idag uppskattas bo 
ca 900.000 människor. År 2022 beräknas folkmängden ha överskridit 1 miljon och 
denna beräknade befolkningstillväxt har medfört att staden är i behov av att bygga 
nya bostäder (Stockholms stad 2014). För att styra Stockholms utveckling har staden 
sedan 1643 använts sig av olika planer, där den första planen utgick ifrån Stockholms 
slott (Promenadstaden, 2014). Staden och samhället har sedan dess förändrats vilket 
medfört att dagens planer inte enbart syftar till att styra den fysiska utvecklingen av 
staden, utan också stadens ekonomiska, sociala och ekologiska utveckling.  
 
4.1.2 Promenadstaden 
Promenadstaden är namnet på Stockholm stads översiktsplan som antogs utav 
kommunfullmäktige den 15/3 2010 (Promenadstaden, 2010:2). Arbetet med att ta 
fram Promenadstaden startade ca 3 år tidigare och inleddes med att den då aktuella 
översiktsplanen ÖP1999 utvärderades. Utvärderingen tillsammans med b.la. dialoger, 
visionsdokument, samverkan med privata och offentliga aktörer, har utgjort grunden 
för arbetet med att ta fram den för närvarande aktuella översiktsplanen. Målet med 
promenadstaden är att styra såväl den kortsiktiga som den långsiktiga utvecklingen 
mot ett förverkligande av visionen ”ett Stockholm i världsklass” (Promenadstaden, 
2010:1), år 2030. I planen har man även identifierat nio stycken platser som ”passar 
med ett mer koncentrerat stadsliv. De befintliga värdena som finns i dessa punkter i 
form av butiker, bostäder och närhet till natur kan här utvecklas och bidra till större 
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trivsel och en mer levande och trygg stad” (Promenadstaden, 2010:1). Planeringen av 
dessa nio områden har tillsammans bidragit till att skapa en stadsutvecklingsstrategi. 
Denna strategi innehåller fyra olika delar ”som väl avvägda leder till ett tätare och 
mer sammankopplat Stockholm” (Promenadstaden, 2010:2). 
	  
Enligt Promenadstaden (2010) har Stockholm idag en viktig position som den 
drivande faktorn för ökad tillväxt i Sverige. Planen utgår ifrån att Stockholm växer 
och att Stockholm även i framtiden kommer att växa. Denna utveckling ska ske 
genom att både utnyttja de kvalitéer som vuxit fram under historien samtidigt som det 
också ska skapa ”förutsättningar att läka de sår som lämnats i stadsväven” 
(Promenadstaden, 2010:1) under tidens gång. Parallellt som promenadstaden utgår 
från ett växande Stockholm så säger översiktsplanen att staden även har en långsiktig 
ambition ”att främja en fortsatt befolkningsökning och växtkraft inom näringslivet 
och i andra verksamheter” (Promenadstaden, 2010:6). Detta med motiveringen att en 
växande befolkning skapar förutsättningar ”för en positiv ekonomisk utveckling och 
ökad välfärd” (Promenadstaden, 2010:6). Ur ett långsiktigt perspektiv kan en negativ 
befolkningstillväxt, enligt dem rapporter som använts som underlag för planen, ha 
skadliga effekter på stadens näringsliv och därigenom också på sikt ska stadens 
ekonomiska tillväxt (Framtidsutredningen, 2008). 
 
Globaliseringen har enligt översiktsplanen lett till att den svenska ekonomin ökat sitt 
beroende av handel med världen runt omkring. Anledningarna till detta sägs b.la. vara 
”ett samspel mellan marknadskrafterna, den tekniska utvecklingen och politiska 
beslut om avregleringar” (Promenadstaden, 2010:7). Detta anses ha lett till en tuffare 
konkurrens mellan olika platser (städer, regioner, länder) bl.a. pga. ”att storföretagen 
blir allt mindre beroende av och förankrade i sin tidigare hemma region” 
(Promenadstaden, 2010:7). Det ses därför som viktigt att staden har en atmosfär som 
attraherar företag, för att därigenom kunna hantera den tilltagande globala 
konkurrensen. För att detta ska kunna ske har man b.la. identifierat behovet av 
skicklig arbetskraft, bra kommunikationer och skapandet av en stad karaktäriserad av 
en hög livskvalitet som ska locka arbetskraft till staden (Promenadstaden, 2010). 
 
I översiktsplanen (2010) så sägs det att välståndet i staden ökat, samtidigt som de 
ekonomiska klyftorna mellan olika samhällsgrupper, stadsdelar och emellan centrum 
och periferin vuxit. Detta ses som ett av de största hindren/utmaningar för att kunna 
ge alla invånare i staden jämngoda livschanser. De orsaker som pekas ut som 
medverkande till de ökande klyftorna är en kombination av ”utbildning, inkomstnivå 
och etnisk tillhörighet” (Promenadstaden, 2010:8). Bland annat den svenska 
arbetsmarknaden pekas ut som en plats där man inte lyckats ge alla samma 
möjligheter. De människor som står utanför arbetsmarknaden beskrivs som en 
”arbetskraftsreserv” (Promenadstaden, 2010:8), som är viktig att integrera in på 
arbetsmarknaden för att staden på längre sikt kunna skapa tillväxt (Promenadstaden, 
2010). För att bryta den negativa utvecklingen med ökande klyftor har det gjorts olika 
satsningar som sägs ha gett positiva utslag när det kommer till t.ex. fysisk upprustning 
av hus byggda under miljonprogramsåren. De mätbara förändringarna av de olika 
satsningarna har dock utöver de fysiska ingreppen varit svåra att uppskatta och 
Stockholm stad har därför valt att implementera en bredare och mer långsiktig 
projektmodell. Istället för att bara fokusera på enskilda stadsdelar har fokus dessutom 
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lagts på hur stadsdelarna samspelar med varandra och på hur en integrering av 
arbetsmarknaden skulle kunna gå till (Promenadstaden, 2010). 
 
I den bild som Promenadstaden (2010) ger av framtiden; en allt mer globaliserad 
sådan, kommer konkurrensen om mark i såväl innerstaden som delar av ytterstaden att 
fortsätta att öka. I denna vision av framtiden sägs den ökade konkurrensen leda till 
konflikter mellan olika intressen och mål. Bland de intressen som översiktsplanen 
enligt plan- och bygglagen måste ta hänsyn till återfinns ekonomisk tillväxt, natur- 
och kulturvärden, goda miljöförhållanden och kommunikationsleder 
(Promenadstaden, 2010). Samtidigt som konkurrensen på mark fortsätter öka har även 
samhällets möjligheter att påverka bostadsmarknaden avtagit. Detta genom b.la. 
privatiseringar, omvandlingar och avvecklingar under de föregående decennierna. 
Detta syns b.la. på bostadsmarknaden där antalet bostadsrätter ökat till det dubbla 
sedan 1990, i kombination med en befolkningsökning och att det inte har byggts i 
samma takt för att möta ökningen så har det bidragit till att människor med svagare 
ekonomi fått ”en svagare ställning på bostadsmarknaden, även om 
bostadsförmedlingen är öppen för alla” (Promenadstaden, 2010:23). 
 
Om Stockholm jämförs med andra storstadsområden är staden inte speciellt 
tättbebyggd. De centrala delarna av staden och Kista är platser idag som kan klassas 
som tättbebyggda och det finns därför möjligheter att förtäta resten utav staden 
(Promenadstaden, 2010). En förtätning av Stockholm tros kunna medverka till 
skapandet av en mer varierad och livlig stad. Idag pågår det planering med 
utgångspunkt i de av översiktsplanen utpekade tyngdpunkterna, där man vill förtäta 
och koppla samman punkterna med omgivande områden (Promenadstaden, 2010). 
Gemensamt för dessa områden är att de generellt sett anses ha god förbindelser till 
kollektivtrafik och att marken vid en förtätning skulle utnyttjas på ett effektivare sätt. 
Ordet effektivt syftar här framförallt att på att man bygger där man kan utnyttja 
befintlig infrastruktur (VA, el). Plan- och bygglagen nämner även att ”företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning” (PBL 12 
kap.1 § i Promenadstaden, 2010). Magnus Andersson, f.d. projektledare för 
Järvalyftet, anser att alla kommuner och alla stadsdelar måste förtätas om staden ska 
klara av en befolkningsökning. Han har svårt att se det finns bättre alternativ än en 
förtätning och menar att om man vill att alla stockholmare ska ha rätt till en bostad, då 
måste man reda ut bostadsbristen (Magnus Andersson, Intervju, 2014). 
 
I samband med de satsningar som gjorts i den urbana periferin har även satsningar 
gjorts t.ex. genom att bygga lokaler i bottenvåningar och genom att skapa platser och 
stråk där det rör sig mycket människor, s.k. trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt så 
vill planen bättre integrera stadsdelar med varandra b.la. genom förtätningar och 
genom byggandet av stråk för att på så sätt ”kunna främja en ökad trygghet och social 
sammanhållning” (Promenadstaden, 2010:17). Enligt planen blir detta även relevant 
då människor i allt högre utsträckning väljer att bo nära de som påminner om en själv 
(sett till bakgrund och intressen). Offentliga platser behövs i framtiden för att kunna 
skapa naturliga kontaktytor och möten mellan människor, vilket b.la innerstaden, 
köpcentrum och Kulturhuset sägs skapa (Promenadstaden, 2010). Här menar Magnus 
Andersson att det finns en enighet om att staden ska medverka till möten och ” att 
möten är en viktig del utav stadens kvalité, sen kan man mötas på torget eller på 
skolan, eller när man fikar, handlar, möten är viktiga och staden ska underlätta 
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möten” och menar då att staden inte ska byggas på ett sådant sätt som förhindrar 
möten (Magnus Andersson, Intervju, 2014).  
 
Magnus Andersson jämför Stockholms perifera delar med stadens innerstad som har 
en 700 år gammal historia och där staden har kunnat växa organiskt, vilket står i 
kontrast till delar av Stockholms periferi där hela stadsdelar byggts upp på bara några 
år och man använts sig av grannskapsplaneringens principer, där bostad, service och 
jobb skulle vara separerade ifrån varandra (Magnus Andersson, Intervju, 2014). När 
det kommer till förtätningar menar Andersson att det lätt blir att man tittar på 
innerstaden i brist på andra bra exempel. Dock så menar han att ” det är viktigt att 
innerstaden i sig inte behöver vara ett ideal men att innerstaden har kvalitéer som 
många tycker behövs i ytterstaden” (Magnus Andersson, Intervju, 2014). Det handlar 
då enligt Andersson inte om att kopiera den inre staden i de yttre delarna, utan att det 
istället handlar om att Rinkeby i likhet med andra stadsdelar behöver förtätas. Det blir 
därför viktigt att man är överens om vilka kvalitéer som finns och tar här upp Rinkeby 
Centrum som ett exempel på en plats som inte behöver förändras. Däremot finns det 
andra delar i Rinkeby som behöver förändras vilket inte betyder att det ska behöva se 
ut som i t.ex. Södermalm eller Hammarby sjöstad. Förändringar betyder dock att 
Rinkeby inte kommer se ut som det alltid har gjort och det menar han att människor 
måste vara beredda att acceptera. (Magnus Andersson, Intervju 2014) 
 
De rådande stadsbyggnadsideal har gjort det viktigare med en effektivare användning 
av marken vilket kommit att göra det allt svårare att upprätthålla efterkrigstidens 
planering där separering av funktioner format stadsdelarna och dess service struktur 
(Promenadstaden, 2010). Detta har enligt den aktuella översiktsplanen gjort det allt 
svårare att tillhandahålla service i områden som karaktäriserats av dessa 
funktionssepareringar, vilket har lett till att den lokala servicen påverkats. Detta ska 
också enligt planen synas i dem mätningar som gjorts på hur invånarna i periferin 
själva upplever sin lokala service. Stadens ambitioner sägs vara att satsa på lokala 
kärnor och igenom förtätning skapa större kunderlag för dessa. Samtidigt som 
Stockholm stad säger sig vilja utveckla det lokala, uppmuntrar man även 
vidareutveckling av större centrumen i tyngdpunkter som kan utvecklas till ”täta 
kärnor med ett mer mångsidigt utbud” vilket sägs samspela väl med att 
”stockholmarna i allt större utsträckning efterfrågar så kallad upplevelse handel i en 
attraktiv miljö” (Promenadstaden, 2010:16). Detta kombinerat med stadens ambition 
att satsa på lokala centrum blir till en tydlig intressekonflikt eftersom att en 
utbredning av servicen i de utpekade tyngdpunkterna ”riskerar att försämra tillgången 
till service i omgivande stadsdelar” (Promenadstaden, 2010:40), vilket 
översiktsplanen också tar upp men menar på att en sådan utveckling är att föredra 
framför en med mer externhandel.  

4.1.3 Andra sett att se på promenadstaden/kritik 
Stockholm stad har idag ambitioner om att tillhandahålla möjligheter för ”blandade 
och levande områden med såväl bostäder och arbetsplatser som lokaler för 
kommersiell och offentlig service (Promenadstaden, 2010:23). De centrala delarna av 
staden sägs idag ha en sådan blandning av bostäder och arbetsplatser medan man i 
vissa delar av staden idag endast har bostäder vilket ses som ett arv från tidigare 
stadsbyggnadsideal. En blandning av olika boendeformer efterfrågas också då det i 
vissa områden bara finns småhus eller flerbostadshus, vilket gjort det svårt att flytta 
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t.ex. inom, och till dessa områden då det sägs leda till fler möten mellan människor 
med olika bakgrunder (Promenadstaden, 2010). Joakim Larsson (M), 
ytterstadsborgarråd, medger att segregeringen i Stockholm ökat under de senaste åren 
men tror att det är möjligt att jämna ut klyftorna mellan olika delar av staden genom 
att bygga mer bostadsrätter i förorterna. Något som han menar skulle ge människor 
”samma möjligheter att utvecklas” (Stahre, 2014). Ann Margarethe Livh (V) menar 
att den utveckling som går att se i Stockholm håller på att skapa en stad där endast de 
som har pengar kan bo i och att människorna i en sådan stad blir strömlinjeformade, 
vilket enligt henne gör att staden då blir tråkig att bo i eftersom det blir ett alltför stort 
fokus på pengar. Detta menar hon dödar den kreativitet som finns då människor inte 
vågar prova saker eller inte känner sig tillräckligt fria för att våga sig på nya eller 
andra saker (Ann-Margarethe Livh, Intervju, 2014).  
 
Karin Bradley anser att de underlag som använts i samband med att Promenadstaden 
togs fram visat att det endast funnits ett svagts samband mellan förtätning och ett 
bredare kunderlag för service och handel. Bradley menar att om man kopplar samman 
olika stadsdelar genom att bygga ihop dessa ”kan de nya områdena i värsta fall få 
förorternas nackdelar i form av dålig service och mycket resande men också 
innerstadens (nackdelar) i form av buller och hög exploatering” (Arkitekten 2009). 
Bradley menar på att man försöker gömma de bakomliggande anledningarna bakom 
varför den täta staden förespråkas framför andra alternativ och att idén bakom den täta 
staden ”är ofta motiverad av ekonomiska orsaker i form av hög exploatering och ökad 
handel” (Arkitekten 2009) och att bilden man får av de boende i den täta staden är att 
dessa ”ska ut på gatorna och konsumera, köpa grejer och gå på krogen” (Arkitekten 
2009). Promenadstaden har även b.la. kritiserats för att endast inkludera de människor 
som passar in i bilden av ett “världsklass” Stockholm. Mukthar-Landgren (2005 i 
Olsson, 2008) menar att även om det bor ”världsklass människor” i staden så 
misslyckas den med att berätta om ett Stockholm och dess invånare som inte passar in 
i den världsklass diskursen som Promenadstaden söker att förespråka.  

4.1.4 Vision 2030 
”Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” är Stockholm stads vision för vad staden 
vill vara år 2030. Detta ska nås genom identifierandet av fyra 
stadsutvecklingsstrategier som kretsar kring skola, bostad, trygghet och arbete.  
Enligt Boverkets rapport ”Social hållbar stadsutveckling” från 2009 så beskrivs det 
som att vision 2030 använder ”den täta staden med kvartersbebyggelse kombinerat 
med småhusområden” (Boverket, 2009:79) som ideal för både innerstaden och 
ytterstaden. I rapporten så sägs den täta staden bidra till att förbättra förutsättningar 
för ”det lokala näringslivet, ett levande lokalt kulturliv och urbana miljöer” (Boverket, 
2009:79), samtidigt som ”rörligheten mellan stadsdelarna stärks och förutsättningarna 
för integration förbättras” (Boverket, 2009:79). Visionen säger vidare att ”stadens 
funktion som mötesplats ska bejakas och promenadstaden utvecklas. Ytterstadens och 
innerstadens stadsdelar ska knytas till varandra i urbana stråk. I många storstäder 
världen över har ett kreativt lokalt kulturliv varit en viktig pådrivande kraft för att 
höja attraktiviteten i slitna och marginaliserade stadsdelar. Denna kraft bör utnyttjas 
bättre i Stockholms utveckling, till exempel genom att fastigheter och lokaler upplåts 
till kulturskapare och konstnärer” (Boverket, 2009:79). 
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Vision 2030 Järva eller ”Järvalyftet” som det också kallas är en avgränsad del utav 
Stockholms stads vision och syftar till att göra Järva till ett område i världsklass 
samtidigt som det bidrar till att skapa ett Stockholm i världsklass. Vision Järva 2030 
är geografiskt avgränsat till områdena kring Järvafältet i nordvästra Stockholm. 
Järvaområdet består utav de sex stadsdelarna Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby 
och Tensta, och har en sammanlagd folkmängd på 62.000 invånare (Vision Järva, 
2009:9). Målet med Järvalyftet har varit att skapa en positiv social och ekonomisk 
utveckling genom ett brett och långsiktigt åtagande från såväl Stockholm stad som 
andra aktörer. Idén har varit att implementera ett mer holistiskt perspektiv än tidigare 
satsningar har gjort. Resultaten ifrån tidigare satsningar har varit begränsade trots att 
det lagts stora resurser på att satsningar ska leda till en positiv samhällsutveckling 
(Vision Järva, 2009). En mer traditionell projektmodell vid utvecklandet av Järva har 
ansetts vara för smalt och enkelspårigt och en projektmodell som tagit mer av ett 
helhetsgrepp har därför istället implementeras (Näslund, 2008:1). Andersson 
(intervju, 2014) anser att om man ska ”få ihop alla aktörer, och få dem att dra åt 
samma håll och jobba med samma sak, då måste man skapa stora projekt, då får man 
också väldigt mycket resurser, när alla sätter in sina resurser sammanlagt” men att 
nackdelen då är att projektet blir ”stort och svår styrt, och svår överskådligt och svår 
greppbart” (Magnus Andersson, Intervju, 2014). 
 

4.1.5 ”Socialt utsatta områden”  
Som tidigare nämnt så belyser Promenadstaden problemet med de sociala 
skillnaderna i Stockholm. Arbetet i Stockholms perifera delar har länge handlat om att 
minska effekterna av ökade skillnader mellan stadens centrala och perifera delar i 
form av boendesegregation. Åtgärder har skiftat och varit av både fysisk och social 
natur (Boverket, 2009). I den statliga utredningen “Storstadsutredningen” som den 
dåvarande regeringen tillsatte 1988, kan man läsa att förklaringen till storstädernas 
boendesegregation “bör sökas dels i den bostadspolitik som förde under 1970-80 
talen, dels i den ojämlika inkomstutvecklingen bland befolkningen i olika områden” 
(SOU, 1998:94). Den ojämna geografiska utvecklingen delade upp 
miljonprogramsområden (periferin) som befolkades av ”låginkomsttagare, 
arbetskraftsinvandrare och senare även flyktinginvandrare. Dessa grupper fick det allt 
svårare att försörja sig genom eget arbete, vilket ovillkorligen medförde ökat 
socialbidragsberoende” (ibid.,s 94).     
	  
I en projektrapport från 2014 från Stadsrevisionen granskas Stockholms Stads arbete 
med ”socialt utsatta områden” i stadsdelarna Kista-Rinkeby och Skärholmen. Fokus 
ligger enligt rapportens på satsningar av social karaktär. I bakgrunden till rapporten 
hänvisar de till Stockholms stads ’Vision 2030’ som säger att ”Stockholm är 
världsledande i skyddet av de mänskliga rättigheterna”, och den rätten är “rätten till 
en tillfredsställande levnadsstandard, rätten till hälsa, rätten till arbete, rätten till 
utbildning och rätten att inte bli diskriminerad” (Stadsrevisionen, 2014:1). Däremot, 
menar rapporten att idag har inte alla delar av Stockholm stad samma sociala och 
ekonomiska situation. I de rapporter som har kommit från arbetet med Stockholms 
ytterstad återfinns beskrivningar av “avvikelser“ i förhållande till staden i övrigt, i 
flera stadsdelar. ”Avvikelser” som handlar om “arbetslöshet, bidragsberoende, 
skolresultat, utbildningsnivå m.m” (Ibid, 2014:1). Vidare hänvisar rapporten till två 
nationalekonomer som visar på att ”utanförskap” har ett högt pris (räknat i kapital). 



	   34	  

Rapporten som hänvisar till nationalekonomernas undersökningar menar att priset 
eller samhällskostnaderna för en som är i ”utanförskap” är 350 tkr till 1600 tkr 
årligen, och fortsätter med att det även tillkommer uteblivna skatteintäkter och 
produktionsförluster. Rapporten menar på att de fokuserade stadsdelarna Rinkeby-
Kista och Skärholmen visar på ”sämre utfall i statistiken över utbildning, arbetslöshet, 
hälsa, trygghet än staden i övrigt” (Stockholm Stad, 2014:4). Utifrån statistiken i 
rapporten, som är tagen från tre olika källor, kan man utläsa att den disponibla 
inkomsten, eftergymnasial utbildning, förvärvsarbetare är lägre än staden i övrigt och 
vidare att ohälsotal, öppet arbetslösa, personer med ekonomiskt bistånd, personer med 
sjukersättning alla är högre än staden i övrigt. I rapporten går det att läsa:  
”Det finns ingen klar definition av ”socialt utsatta områden” men i denna granskning 
har vi utgått från ett antal områden som är viktiga för individens livssituation. Dessa 
områden är utbildning, boende, arbete, trygghet och sociala stödinsatser. Om en 
person lever i en miljö där det finns risker i form av exempelvis otrygga 
uppväxtförhållande, bristande utbildning kan det medföra att individen hamnar i en 
svår livssituation. En sådan livssituation kan innebära ett mänskligt lidande men 
också ekonomiska förluster för både den enskilde och för samhället. Det är därför 
viktigt att staden har ett förebyggande arbete och tidiga insatser som bl.a. förhindrar 
att barn och unga hamnar i utsatthet” (Stadsrevisionen, 2014:5).  
 
I en annan rapport publicerad av Boverket 2009 ”Social hållbar stadsutveckling – en 
kunskapsöversikt” som handlar om ”sociala aspekter av hållbar stadsutveckling, med 
fokus på socioekonomiskt svaga bostadsområden och på hur man med åtgärder inom 
ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade åtgärder kan 
motverka segregation och främja integration” (Boverket, 2009:9). Rapporten belyser 
att det tidigare (under 1970-talet då politiken för att motverka boendesegregation 
utvecklades) rått ”motstridiga” förhållningsätt då det kommit till att åstadkomma en 
socialt hållbar stadsutveckling. Då vissa förespråkat ett helhetsperspektiv och andra 
mer lokala perspektiv (som kan delas in i mindre grenar med social karaktär och 
fysisk karaktär) till att man idag betonar att båda behövs. Rapporten menar även på att 
”en bidragande orsak till det ökade intresset för de fysiska aspekterna kan vara att 
behovet av upprustning av rent fastighetstekniska skäl blivit mer akut” (Boverket, 
2009:9). Fortsatt lägger rapporten fokus på att den fysiska segregationen mellan 
områden är ett hinder och bidragande till social segregation ”den rumsliga 
uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan vissa 
socioekonomiskt svaga bostadsområden och staden i övrigt uppfattas i dag som 
grundläggande hinder för socialt hållbar stadsutveckling”(Boverket, 2009:9).  
	  

4.2 Husby och Rinkeby  
	  
I denna del har vi valt att fördjupa oss i två fallstudier i Rinkeby respektive Husby 
som är belägna på Järvafältet i nordvästra Stockholm och byggda under de s.k. 
miljonprogramsåren. Det är två tätbebyggda stadsdelar som präglas av 
funktionsseparering och byggda enligt SCAFT-modellen (som separerar olika 
trafikslag från varandra). Järvafältet, ett område lika stort som hela Stockholms 
innerstad, användes under 1950 talet av militären, och sågs som den enda stora 
exploaterbara ytan inom Stockholms kommuns gränser (Schönning, 1998). Detta 
ledde till en strid mellan Stockholm stad och försvaret. Flera studier genomfördes för 
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att utforska bästa utnyttjningsområde för fältet. De olika studierna gav inga 
samstämmiga svar och området fortsatte därför användas av militären framtill 1960 
talet då det inte längre sågs som passande i och med den nya vapenteknologin som 
höll på att utvecklas (Schönning, 1998). Järvafältet skulle omvandlas till 
bostadsområden för omkring 160.000 människor. 

Projektet skulle lösa problemen med den då rådande bostadsbristen och den 
överbefolkade boendesituationen i huvudstaden. Det gick att läsa tidningsrubriker 
som “Hit vill vi flytta” och ”Status bo på norra Järva”. Många flyttade in till staden 
från landsbygden i hopp om nya möjligheter. När Husby stod klart var det ett populärt 
område att flytta in till, här lovade man dagisplatser till alla barn (Stockholmskällan, 
2014). När de första invånarna flyttade till Rinkeby under 1969 sågs området 
fortfarande som en stor arbetsplats, t.ex. så invigdes tunnelbanan först 1975, den 
kommersiella servicen och det kommunala trafiknätet samt den yttre miljön var inte 
heller klara när dem första invånarna flyttade in (Schönning, 1998). Detta ledde till att 
Rinkeby kallades för en arkitektonisk katastrof i medierna (Erdal i Kings, 2011). 
 
Kritiken mot miljonprogramsområdena kom lika snabbt som de stod klara, den s.k. 
”Skärholmsdebatten” fick sin start i en artikel i Dagen Nyheter 1968 med rubriken 
”Riv Skärholmen”. Medierna spelade också en roll i den ökade stigmatisering av 
områdena och till en början var det arkitekturen som kritiserades. Under 1980 talet 
svängde det och istället var det de boende i områdena som ansågs vara anledningen 
bakom de bägge områdenas negativa rykte. Från byggnader, till människorna och 
senare till de s.k. invandrarna (Schönning 1998, Kings 2011). 
 
Idag är Stockholm Sveriges mest segregerade stad (Bankel, 2014). Husby och 
Rinkeby är två av fler områden i den urbana periferin som benämns som ”socialt 
utsatta områden” i flera rapporter från b.la Boverket och Vision Järva 2030. Husby 
har idag ca 11.994 invånare och i Rinkeby bor 16.047 (Statistik Stockholm, 2014) och 
är en del av stadsdelen Rinkeby-Kista som ligger nordväst i förhållande till centrala 
Stockholm. Både Husby och Rinkeby har god lokalisering och förbindelse i 
förhållande till innerstaden och Kista. 

4.2.1 Rinkebystråket 
Det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder AB utvecklar Rinkebystråket i 
Stockholm i samarbete med exploateringskontoret. Utvecklingsarbetet startade under 
hösten 2013 och beräknas vara klart under hösten 2015. Familjebostäder är idag den 
största hyresvärden i Rinkeby där ca 1/3 av alla som bor i Rinkeby bor i hem som 
förvaltas av företaget (Granditsky Svenson, Gabriella; Huvudprojektledare 
Rinkebystråketm Intervju 2014). Bolaget ingår i Stockholm stadshus AB som i sin tur 
ägs utav Stockholm Stad. 
 
Rinkebystråket löper idag tvärsigenom hela stadsdelen från norr till söder, och 
innehar en central position i många rinkebybors dagliga liv, vilket också medfört att 
gatan kallats för stadsdelens ryggrad (Barnkonsekvensanalys Rinkeby, 2014). 
Familjebostäder menar att det b.la. är dessa karaktärsdrag som utvecklandet av 
Rinkebystråket kommer lyfta fram ännu mer.  
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Utvecklandet av Rinkebystråket sammanfaller med andra stora projekt i Rinkeby. Det 
ena projektet är Rinkebyterassen som kommer utvecklas i Rinkebystråkets norra ände. 
På den plats där Rinkebystråket idag möter E18 kommer en 300 m lång tunnel att 
byggas som en del utav det omdiskuterade förbifart Stockholm (Holm, 2011). På 
tunneln eller rättare sagt på överdäckningen kommer tolv hus att byggas i ett område 
som kommit att kallas Rinkebyterrassen. Rinkebyterrassen byggs av ByggVesta AB 
och det kommer sammanlagt byggas 350 nya bostäderna som kommer vara i blandade 
upplåtelseformer. Tanken med den nya etableringen är att ”de ska ge invånarna i 
Rinkeby nya möjligheter till boendekarriär, men de ska också locka personer som 
arbetar i Kista att bosätta sig på Rinkebyterrassen” (Berglund, 2008). Det tredje 
projektet som håller på att utvecklas är Rinkeby Allé där Svenska bostäder ska bygga 
500 nya bostäder medan trafikkontoret ska bygga en bro som tillsammans med 
utvecklandet av Rinkeby Allé ska ”skapa ett stråk som förenar Rinkeby Centrum med 
Stora Ursvik” (Rinkeby Allé 2014)  
 

Koncept - 1000 smaker 
Som koncept för Rinkebystråket har ”1000 smaker” valts där ett särskilt fokus har 
lagts på mat och matkultur (Rinkebystråket 2014). Konceptet 1000 smaker bygger på 
att alla har olika smaker och tanken är att Rinkebystråket ska ha ett brett utbud som 
tilltalar alla smaker. Just kultur och matkultur är något som de boende i området 
brukar lyfta fram som en kvalité. Tittar man även till dem som uppgett intresse om att 
hyra en lokal på stråket, har flera velat öppna ett café eller en restaurang, vilket gett 
huvudprojektledaren intrycket om att det är ett organiskt men också ganska givet 
tema. Familjebostäder har alltså tagit fram konceptet med hjälp av insikter om att 
Rinkeby gjort sig känt för mat och matkultur, b.la. i samband med Rinkebyfestivalen.  
Ett annat fokus från Familjebostäders sida har varit att få dit lokala aktörer blandat 
med kända varumärken, dels för att stimulera den lokala företagsamheten och dels för 
att på så sätt skapa en bred handelsplats med ett brett utbud som ska spegla den 
kulturella mångfalden som finns i området (Tjänsteutlåtande SBK, 2012). För att 
hjälpa de blivande butiksinnehavarna att etablera sig kommer Familjebostäder arbeta 
med rabatter eller subventioner på hyran (Granditsky Svenson Gabriella, Intervju, 
2014). 

Bakgrund  
Idén med Rinkebystråket uppkom i samband med att Trafikverket skulle bygga en 
överdäckning på platsen där Rinkebystråket möter E18. Europavägen skulle byggas 
ner i en tunnel och överdäckningen skulle då agera som en koppling till Järvafältet 
och på längre sikt även till Kista. Familjebostäder äger fastigheter på bägge sidor om 
Rinkebystråket och tanken var då att samtidigt som man skapade en koppling till 
Järvafältet, kunde aktivera stråket och göra den till en attraktiv, trivsam och trygg 
gata. Företaget hade sedan tidigare positiva erfarenheter från etablerandet av 
basargatan i området, vilket har beskrivits som ett framgångsrikt projekt. (Granditsky 
Svenson Gabriella, Intervju, 2014). Till grund för utvecklandet av Rinkebystråket 
finner vi förutom den redan nämnda basargatan, dem tidigare erfarenheterna från 
dialoger, den höga efterfrågan på butikslokaler i stadsdelen samt Rinkebys 
förhållandevis höga befolkningstal och täthet. Det har även gjorts en studie över 
köpkraften i området som indikerat att det skulle finnas en outnyttjad sådan. Det råder 
dock frågetecken kring studiens tillförlighet då den bygger på generella siffror över 
hur mycket ett hushåll i genomsnitt lägger ner på detaljhandel. Vilket även 
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huvudprojektledaren för Rinkebystråket Gabriella Granditsky Svenson håller med om 
men tillägger att köpkraftsstudien kompletterats med mer kvalitativa studier för att få 
en mer heltäckande bild utav situationen (Granditsky Svenson Gabriella, Intervju, 
2014).  
 
Syftet med ombyggnationen från Familjebostäders sida, i egenskap av att vara en stor 
fastighetsägare, har varit att vara med och forma en stadsdel som människor både vill 
flytta till och sedan vill bo kvar i. Familjebostäder har ägt och förvaltat fastigheter i 
Rinkeby i fyrtio år och ser sig själva som en långsiktig aktör och bolaget har därför 
velat ta en aktiv roll i utvecklingen utav stadsdelen genom att tillföra mer service och 
handel med förhoppningen om att det ska leda till ökad trivsel och skapa en 
attraktivare stadsdel. Detta syfte samspelar väl med de styrande politikerna i 
Stockholm stads vilja om att är att göra hela Stockholm attraktivt (Moderaterna, 
2010).  
 
Detta medför förutom ett stort ansvar även möjligheterna för fastighetsägarna att 
vidareutveckla och förstärka Rinkeby (Rinkebystråket 2014). Det handlar enligt 
huvudprojektledaren om att förlösa energi som inte får utlopp och syftar då på att det 
är en hög efterfrågan på lokaler i området. Från Familjebostäders sida upplevs det att 
rinkebyborna vill öppna butiker eller starta företag men att bristen på lokaler sätter 
stopp för dem ambitionerna. Genom att bygga nya affärslokaler vill bolaget bidra till 
att skapa möjligheter för dessa personer att få utlopp för sin energi. I ett längre 
perspektiv är Familjebostäder övertygade att genom att tillförandet av mer handel och 
butikslokaler till området kommer kunna skapa arbetsplatser och ekonomisk tillväxt. 
 

Fysisk utformning 
Rinkeby präglas av byggnadsideal från 1960 och 70-talet med sin funktionsseparering 
vilket också karakteriserar Rinkebystråket med sin nersänkta körbana, gångbroar och 
separata gångbanor. Huvudsyftet med ombyggnationen av Rinkebystråket har varit att 
genom en förändring av gatusystemet och tillförande av paviljonger på ömse sidor av 
gatan, gå ”från en händelsefattig matarväg” till ett levande affärsstråk med ”en 
levande och stadsmässig men ändå småskalig huvudgata med en variation av butiker, 
restauranger och verksamheter” (Planbeskrivning Rinkebystråket, 2009). Detta görs 
möjligt genom ett delvis brytande av den rådande trafiksepareringen. Istället skapas 
ett nytt gaturum där bil, gång och cykeltrafiken samsas. Att gatan även anpassas till 
de planerade butikernas behov är något som beskrivs som viktigt. Slänterna som 
tidigare flankerat gatan, schaktas bort och gatan uppskattas då vara ca 38 meter bred 
från huskropp till huskropp, vilket är bredare än Sveavägen i centrala Stockholm 
(Planbeskrivning Rinkebystråket, 2009). 
 

Vision Järva 2030 
Utvecklandet utav Rinkebystråket är en del utav visionen för Järva år 2030 och ska 
precis som Vision 2030 Stockholm bidra till att göra Järva, och därigenom också 
Stockholm till en stad i världsklass (Planbeskrivning Rinkebystråket, 2009). Även 
Familjebostäder har som sin vision att erbjuda en hyresrätt i världsklass, vilket ska 
förverkligas genom att ”erbjuda hem, förvalta hus och skapa stad” (Familjebostäder 
2014). Just uttrycket världsklass är något som verkar vara återkommande i Stockholm 
stads strategiska arbete. Ett ord som kan tänkas ha en rad olika definitioner beroende 
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på vem som tolkar det. För Gabriella Granditsky Svenson på Familjebostäder 
”handlar det om en uttalad vilja från dem som styr, att Stockholm ska vara en 
högkvalitativ stad, en huvudstad som gör sitt bästa för medborgare och som är bra att 
bo i” (Granditsky Svenson Gabriella, Intervju, 2014). Enligt Stockholm stads vision 
för Stockholm 2030 så har ”alla förvaltningar och bolag inom Stockholms stad i 
uppdrag att bidra till att visionen förverkligas både i den dagliga verksamheten och 
genom långsiktigt utvecklingsarbete” (Promenadstaden, 2010:9). 
 
I vision Järva 2030 har nio olika utvecklingsteman tagits fram. Dessa teman är: 
Aktivera Järva friområde och stärk kopplingen till stadsdelarna, bygga 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 trafiksepareringen- där det gör nytta, gör gångvägnätet tydligare, använd ny 
bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet (Vision Järva, 2009:24). I ett 
tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadsområdet gällande ett förslag till detaljplan för 
Rinkebystråket, säger kontoret att ”detaljplaneförslaget är i linje med Vision Järva 
2030” och att ”de teman som har bäring på omdaningen av Rinkebystråket är 
’utveckla de centrala stråken’, ’bygg nytt i strategiska lägen’, ’använd ny bebyggelse 
för att stärka stadsdelens identitet’ samt tillsammans med den planerade 
överdäckningen med bostäder av E18 i Rinkebystråkets förlängning ’aktivera Järva 
friområde och kopplingarna till stadsdelarna’” (Tjänsteutlåtande SBK, 2012). 
Gabriella Granditsky Svenson tror inte heller att förnyelsen av Rinkebystråket hade 
utvecklat sig som det gjort om inte Stockholm Stad haft ett starkt fokus på just 
Järvaområdet. Arbetet med Rinkebystråket har också förenklats av att det funnits 
existerande samarbeten och nätverk, ”man jobbar inte i ett vakuum utan det finns ett 
sammanhang kring det man gör” (Granditsky Svenson, Gabriella, Intervju, 2014).   
 

Dialoger 
År 2009 genomfördes det stora boendedialoger i Järvaområdet där Stockholm stad 
tillsammans med de tre kommunala bostadsföretagen, Familjebostäder, Stockholms 
hem och Svenska bostäder samarbetade. Från Familjebostäders sida hade 
Rinkebystråket redan identifierats som en plats man ville utveckla. Dock så 
presenterades inga nya idéer eller förslag under den första dialogperioden där det 
deltog ungefär 10000 personer och över 30000 synpunkter samlades in. (Boverket, 
2010a). I samband med den första dialogomgången slut anordnade Familjebostäder ett 
möte för dem som vill höra mer om Rinkebystråket, ett möte som ett fyrtiotal hade 
anmält sig till, vilket under mötet blev till ett tjugotal intresserade. Bolaget hade redan 
då tankar på vad man ville göra med stråket, t.ex. koppla ihop stråket med Järvafältet 
och även bygga nya lokaler för handel längs gatan. Trots detta presenterades det inga 
färdiga förslag utan mötet hölls öppet eftersom att man från Familjebostäders sida 
ville få in öppna synpunkter. Ifrån dessa dialoger säger Familjebostäder b.la. att man 
tagit med sig att de boende ville ha fler butiker, mer liv, man ville att det skulle vara 
fin stadsmiljö, ökad trygghet och så ville man ha platser för unga och platser för 
kvinnor (Granditsky Svenson, Gabriella, Intervju, 2014). Dessa dialoger har följts upp 
utav fokusgrupper för att kunna utveckla idéer kring vilket koncept som ska användas 
och vilken typ av handel Rinkebystråket ska innehålla. Till dessa möten har främst 
kvinnor och ungdomar bjudits in eftersom att det lyfts fram att Rinkeby C är 
mansdominerat; något som ses som negativt, och på detta sätt har man kunnat 
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diskutera mer kring varför dessa grupper inte ville vara på platsen. Familjebostäder 
har därigenom velat ta vara på den kunskap som funnits i området och skapa en plats 
som känns öppen för alla. Huvudprojektledaren förstår att det kan tyckas konstigt att 
man säger sig vilja skapa en plats som är öppen för som bara har plats för konsumtion 
men från bolagets sida har man haft ambitionen att få dit någon form av offentlig 
service och på det sättet skapa andra anledningar för människor att vistas på stråket 
utan att behöva konsumera.  
 
För Familjebostäder har det hela tiden varit viktigt att ha en öppenhet, både mot de 
boende och mot den feedback som getts. Enligt Granditsky Svenson (2014) har det 
varit väldigt viktigt att rinkebyborna haft en positiv inställning till projektet. Utan en 
stark förankring i området kommer projektet inte kunna bli en plats som invånarna 
vill vistas på. Med det i åtanke har man under byggtiden haft en byggbod som ställts i 
ordning eftersom att Familjebostäder velat vara synliga och närvarande under 
byggnationen, så att rinkebybor och andra som har haft frågor, synpunkter eller varit 
intresserade kunnat ställa frågor i de fall boden varit bemannad. Familjebostäder har 
som en del utav projektet velat skapa arbetstillfällen för de boende i området. En 
kombination av bolagets vilja tillsammans med medborgarnas egen vilja har 
möjliggjort att tre trafikvärdar kunnat anställas under ombyggnationen av 
Rinkebystråket, med tanken att dessa ska hjälpa till att styra trafiken på gatan. Under 
upphandlingen av entreprenörerna som skulle genomföra ombyggnationen så hade 
man från familjebostäders sida tagit med ett krav om entreprenören skulle anställa 
någon ifrån området, vilket också har gjordes. Även ungdomar ifrån området har fått 
vara med och jobba i projektet, dels förra sommaren där dessa genomförde en 
kommunikationskampanj där sommarjobbare fick knacka på hos Familjebostäders 
hyresgäster med information om att arbetet med att bygga om Rinkebystråket snart 
skulle komma att inledas. Hyresgästerna gavs även möjligheter att komma med 
synpunkter, och även om det inte var speciellt många åsikter som samlades in känner 
Gabriella Granditsky Svenson (2014) att hon kunnat skapa en känsla för vad 
hyresgästerna haft för funderingar och synpunkter. En del av sommarjobbarna fick 
även möjlighet att vara med och jobba i en namntävling som genomfördes för att hitta 
ett namn till det nya torget som byggs i samband med Rinkebystråket.  
 

Kritik 
Det har funnits en rädsla att etableringen av stråket kommer leda till att Rinkeby 
centrum kommer dö ut och även påverka andra butiksinnehavare negativt, vilket den 
lokala hyresgästföreningen i Järva påpekat. Hyresgästföreningen har förövrigt varit 
positiva till ombyggnationen, men varnat för att det kan finnas en risk att dem 
befintliga butikernas kunderunderlag krymper i och med tillskottet av nya butiker 
(Tjänsteutlåtande SBK, 2012). Ann-Margarethe Livh, vänsterpartistisk 
oppositionsborgarråd i Stockholm stad och vice ordförande i Familjebostäders 
styrelse har bott i Rinkeby i över 30 år. Hon är kritisk till sättet upprustningen 
genomförs på och använder Rinkeby som ett exempel på där hon anser att man 
använder ett ovanifrån perspektiv i planeringen, t.ex. ”vi måste göra något tjusigt här, 
vi bygger det här Rinkebystråket men då har man ingen respekt för stadsdelen, för 
Rinkebys själ är Rinkebys torg. Det har alltid varit stadsdelens hjärta, det är där som 
man har haft protestmöten, demonstrationer, Rinkebyfestivalen, fester, all har skett på 
torget. Men när man sitter här inne (stadshuset) och tänker, då respekterar man inte 
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det (stadsdelen), vi måste bygga en tjusig affärsgata, det kommer lyfta, då kommer 
det bli som i innerstan, det kommer bli jättetjusigt” (Ann-Margarethe Livh, Intervju, 
2014). Något som avfärdas av Erik Slottner ifrån Kristdemokraterna som nonsens om 
menar att ”alla har att vinna på att Rinkeby får ett ansiktslyft och att nytt liv kommer 
till stadsdelen” och tillägger samtidigt att han ”blivit positivt överraskad över den 
vilja till nyinvesteringen som finns i Rinkeby. Det är något vi ska ta till vara på och 
vara stolta över” (Kristdemokraterna, 2014). Granditsky Svenson menar att tanken 
inte är att den nya handelsplatsen ska konkurrera ut Rinkeby Centrum som idag ägs 
utav Fast Partner. Utan tanken är istället att komplettera centrum och utbudet i 
området vilket är tänkt att det ska gynna båda parter. Därför har också olika samtal 
och möten hållits mellan parter för att se om det finns en gemensam målbild av 
Rinkebys potential ihop och i helhet beskrivs samarbetet fungera på ett bra sätt. Båda 
parter är också ”medvetna om att båda två vinner på att det går bra för den andre. Ett 
starkt centrum och ett starkt Rinkebystråk” (Granditsky Svenson, Gabriella, Intervju, 
2014). Hon tror tvärtemot att etableringen av Rinkebystråket kommer leda till att 
centrum får anledning att bli ännu bättre i framtiden, en utveckling som blir positiv 
för hela Rinkeby och speciellt för dess invånare. För Ann-Margarethe Livh framstår 
utvecklandet av Rinkebystråket som ”en kosmetisk grej” och syftar då på att 
Rinkebystråket inte är en naturlig samlingspunkt för människorna i Rinkeby, till 
skillnad från torget där tunnelbanan finns. Rinkebystråket kommer i framtiden; 
förutom en lokalgata mot Tensta, inte vara en genomfart och därmed inte finnas folk 
på samma sätt som torget och tunnelbanan tillåter. ”Det är en konstlad grej och sen är 
det ju också det här, den här falska bilden, väldigt förenklad bilden om att alla vill bo 
inne i stan, därför ska vi göra förorterna som innerstan, och det stämmer ju inte, för 
det första vill inte alla bo i innerstan, det är en myt, det är faktiskt en myt och för det 
andra kan Rinkeby aldrig bli innerstan, det går inte” (Ann Margarethe Livh, Intervju, 
2014). Innerstan menar hon har ett kundunderlag för att restauranger och caféer ska 
fungera men att Rinkeby inte har det. 
 
 

Sammanfattning 
Det allmännyttiga fastighetsbolaget Familjebostäder AB utvecklar tillsammans med 
exploateringskontoret, Stockholm stad, Rinkebystråket i nordvästra Stockholm. Gatan 
som är präglad av efterkrigstidens funktionsseparering omvandlas från att 
huvudsakligen vara en genomfartsgata till att inom en snar framtid bli ett affärsstråk 
med matkultur i fokus. Ombyggnadsprojektet är en del utav flera stora satsningar i 
stadsdelen Rinkeby och går i linjen med Stockholms stads översiktsplan 
”promenadstaden” och mer specifikt stadens särskilda satsning på ”Järva-området”, 
Vision Järva 2030. Syftet med ombyggnationen av Rinkebystråket har ifrån 
Familjebostäders perspektiv varit att ta en aktiv roll i utveckling av Rinkeby. Detta 
genom att tillföra mer handel och service till området och på så sätt också skapa en 
attraktivare stadsdel. Till grund för satsningen har även den höga efterfrågan på 
butikslokaler från de boende i Rinkeby. Genom att tillföra nya butikslokaler till 
området hoppas Familjebostäder kunna bidra till att skapa möjligheter för dessa 
personer att få utlopp för sina entreprenöriella idéer. Kritiken som riktats mot 
omvandlingsprojektet har bland annat kretsat kring att det är ett förslag som inte 
kommit från medborgarna i Rinkeby själva utan ”uppifrån” och syftar till att skapa 
samma liv som finns i Stockholms innerstad. Kritik har även riktats mot hur Rinkeby 
Centrum och andra butiksinnehavare kommer att påverkas av den ökade 
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konkurrensen i området. En köpkraftsanalys som genomförts indikerade att det finns 
en outnyttjad köpkraft i området, men analysen har bedömts vara missvisande då den 
använt generella siffror för hela Stockholm och inte gjorts specifikt för Rinkeby. Från 
Familjebostäders sida är man medveten om kritiken men menar på att syftet med 
Rinkebystråket inte är att konkurrera bort centrum utan mer att komplettera centrum 
vilket i slutändan tros leda till bättre möjligheter för Rinkebys invånare. 
Rinkebystråket beräknas vara klart under hösten 2015 och det återstår att se vilken 
effekt ombyggnadsprojektet kommer ha på Rinkeby och dess invånare.
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4.2.2 Husby 
Denna fallstudie fokuserar på processen med att förnya Husby från 2005 och framåt. 
Då det inte finns en övergripande plan för Husby idag så går det därför inte att 
analysera ett specifikt projekt och fokus har därför legat på processen som helhet.  
 

Introduktion 
När Centrumkompaniet, ett bolag som ägs av Stockholms Stad, sålde ut de flesta av 
sina centrumanläggningar stod Husby kvar i Stockholms stads ägo. Trots detta så kan 
man se att även Husby centrum inte kunnat stå emot en utarmning, som varit ödet för 
fler centrum byggda under miljonprogramsåren 1965-1975. Det som däremot har 
skett är större strukturella förändringar i politiken i stort där även planeringen 
förändrats, som även drabbat mindre förortscentra som Husby inte minst p.g.a. att de 
allmännyttiga bostadsbolagen ska arbete enligt affärsmässiga principer. Sådana 
förändringar eller snarare trender som styr stadsplaneringen idag som beskrivs i 
litteraturöversikten.  
 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av dessa processer för att belysa den 
problematik som varit resultat av bland annat planering från ett ovanifrån perspektiv 
som ofta saknat förankring då de stött på protester från Husbyborna. Att innerstadens 
ideal och förtätning blivit ett normerande stadsbyggnadsideal är någonting som 
betonas av flera, bland annat Karin Bradley och Ulrika Sax, författare till boken 
”Kista: Den tudelade staden”. Kritik har även kommit från en av arkitekterna som var 
med under Husbydialogen, från den lokala ungdomsgruppen Megafonen och inte 
minst från Husbyborna själva genom protester. I en artikel i DN från 2012 går det att 
läsa ”Nu vill stadsplanerare att förorten ska likna innerstaden trots starka protester” 
(Wirtén, 2012).  
	  

”Vi ska bygga om ditt hus och du måste flytta” 
Järvalyftet var först namnet på Svenska Bostäders projekt som påbörjades 2006 då 
den rödgröna regeringen gett de kommunala bolagen i uppdrag att fundera över hur 
dem ville fortsätta sitt ytterstadsarbete och förnyelsen av miljonprogrammet. I början 
syftade Svenska Bostäders Järvalyftet till att rusta upp deras bostadsbestånd i 
stadsdelarna kring Järvafältet. Det blev sedan fröet till det som idag kallas Järvalyftet 
(Magnus Anderson, Intervju, 2014).  
 
I Husby har historien över protester mot Järvalyftet varit många. I en artikel från 2007 
i SvD med rubriken ”Järvalyftet ska tvinga bort gamla hyresgäster” kan man läsa att 
boende på Trondheimgatan i Husby protesterade mot Svenska Bostäders projekt 
Järvalyftet, som då handlade om att rusta upp och även riva bostadshus. I november 
2006 läste Husbybon Kerstin Eriksson i en artikel att Svenska Bostäder hade ”stora 
planer för Järva”. Efter det följde ett försök att bilda om hyresrätter till bostadsrätter, 
men enligt artikeln i SvD så menade Kerstin Eriksson att husen var i så dåligt skick 
att ingen ville köpa de. Hon menade även att ”för övrigt är vi vanliga människor med 
vanliga jobb – vi vill bo i hyresrätt”. Den 31 oktober 2007 skickades sedan ett 
informationsblad ut till Husbyborna, efter ett informationsmöte som hölls tidigare 
samma månad. Rubriken till informationsbladet löd: Vi ska bygga om ditt hus och du 
måste flytta. Svenska Bostäder hade gjort en stor ombyggnadsplan för Husby enligt 
rådande praxis, ”så hade man alltid arbetat” menar Jenny Berglund, ombyggnadschef 
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på Svenska Bostäder (Jenny Berglund, Intervju, 2014). Syftet med renoveringarna på 
Trondheimsgatan, som skulle beröra ca 90 familjer och chockhöja hyror, var enligt 
Svenska Bostäder att "främja integrationen med inflyttning av fler boende med bättre 
ekonomi". Med andra ord ville man på ett väldigt drastiskt sätt byta de tidigare 
boende med människor med bättre ekonomi. Sonja Columbus, boende i Husby, säger 
i artikeln, ”så är det - med den lyx som planeras kan inte vi bo kvar. Man vill byta ut 
oss mot människor med mer pengar. Men var ska den arbetande befolkningen i 
Stockholm bo? Här bor människor med vanlig lön, och ingen av dem kan bo kvar på 
Trondheimsgatan. I stället vill man ha hit datafolket från Kista Centrum”. Yvonne 
Ruwaida som är vice-ordförande i Svenska Bostäder understryker även detta och 
tillägger att bolagets agerande är en katastrof i den bemärkelsen att man talar om 
vikten av att utgå från boende (Berglund, 2007).  
 
Magnus Anderson, tidigare projektledare för Järvalyftet, menar på att idéerna som 
Svenska Bostäder kom med var inte så förankrade varken i Stockholm stad eller med 
andra aktörer men heller inte i Husby och med de boende. Många oroade sig över om 
de skulle ha råd att bo kvar. Anderson berättar även att många boende blev 
”förvånade, förvirrade och förbannade” och att det anordnades fackeltåg i Husby 
centrum mot Svenska Bostäders förslag (Magnus Andersson, Intervju, 2014).  
 
Informationsbladets budskap blev aldrig verklighet och Svenska Bostäder tillkallade 
efter protesterna ett stormöte och enligt Jenny Berglund fick Svenska Bostäder en 
chock över att så många kom, ”det brukar vanligtvis vara folktomt men nu blev det 
istället väldigt mycket åsikter och kritik”, vilket Jenny tror ledde till ett uppvaknade 
för både Svenska bostäder men även Hyresgästförening, inte bara i Husby men i hela 
landet eftersom det visade att människor kunde och ville organisera sig (Jenny 
Berglund, Intervju, 2014). Ann-Margarethe Livh (V) menade att det som hände i 
Husby var ett resultat över den rådande styrande regeringen. Livh menar att det 
spelade roll att det var högern som styrde och de ”ville rusta upp till lyx eller i alla fall 
fina bostäder för att dem ville byta ut befolkningen. Det var ju helt klart. Och om det 
då är högern som styr en upprustningsprocess då kan den vara hur negativ som helst, 
att det stoppades i Husby berodde på att det var så stora protester (Ann-Margarethe 
Livh, Intervju, 2014).   
 
Efter detta påbörjades under 2009 ett dialogarbete som kom att kallas Järvadialogen. 
Johan Lundqvist, projektledare på Svenska Bostäder menade på att vägen fram till 
Järvadialogen hade varit genom planer som inte var förankrade och det var olyckligt 
hanterat (Fastighetstidningen, 2013). Jenny Berglund menade på att Svenska Bostäder 
alltid har arbetat på så sätt att man bestämmer och ändrar på strukturen utifrån ett top-
down perspektiv. Så under 2007 ”när folk sa att Svenska Bostäder hade gjort bort sig 
så handlade det om att folk reagerade annorlunda från tidigare. Folk (arbetare på SB) 
tar de besluten man tror är rätt. Så man kallade till stormöte efter detta. Man fick 
chock över att så många kom till stormötet, så mycket människor och kritik. 
Hyresgästföreningen fick också en tankeställare av alla intressenter som tidigare inte 
brytt sig. Sen började dialogarbetet. Efter det förslag som Svenska Bostäder kom med 
under 2007, som saknade förankring, så ändrade man sitt arbetssätt” (Jenny Berglund, 
Intervju, 2014).  I en rapport från Boverket skrev man:  
 
”När man lade fram ett förslag om rivningar av bostadshus i Husby i Stockholm, som 
ett led i en omfattande förnyelse och radikal omgestaltning av stadsdelen, väckte det 



	   44	  

starka protester från de boende. Så starka att Svenska Bostäder tvingades dra tillbaka 
förslaget och starta om processen, den här gången med tonvikt på att ha de boende 
med sig i planeringen redan från början” (Boverket, 2010).  
 
Man påbörjade Husbydialogen (inom ramen för Järvadialogen) och tog fram 
ytterligare ett förslag som kom att kallas ”Strukturplan för Husby” som utgick från 
Promenadstaden och Vision Järva 2030.   
	  

Husbydialogen 
”Ni kan bygga hur fint som helst här i Husby men det är ingen mening om vi inte tar 
tag i ungdomarnas situation och skapar trygghet och respekt för varandra” (Rapport 
Husby, 2009:106).  

White arkitekter fick 2009 i uppdrag av Svenska Bostäder, Skanska, HSB och Peab 
att verka projektledare för Husbys utveckling. I rapporten ”Tusentals idéer för ett 
ännu bättre Husby” så har man redovisat den så kallade Husbydialogen.  
Dialogveckan arrangerades av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms Stad 
och Hyresgästföreningen och genomfördes under 2009 den 7-11 juni. Av de 2000 
som deltog, så var det såväl barn som vuxna som bidrog till de 8000 synpunkter som 
kom in, vilket gett resultatet en värdefull dimension som, enligt rapporten, är 
någonting som ofta saknas i samråd kring stadsförnyelse. Dialogen i sig var ett led i 
förverkligandet av ”Vision Järva 2030” och Promenadstaden. Svenska Bostäder som 
är det största fastighetsbolaget i området bjöd in de boende och verksamma i Husby 
till dialogen för att komma med synpunkter om stadsdelen. I rapporten kan man läsa 
att syftet med dialogen är att ”ge de som direkt berörs av de kommande 
förändringarna, det vill säga de boende och andra som är verksamma i stadsdelen, ett 
tillfälle att diskutera frågor och påbörja ett samtal kring områdets framtida utveckling 
tillsammans med fastighetsägare, hyresgästföreningen, förvaltare och planerare” 
(Rapport Husby, 2009:10). Målet med själva dialogarbetet var att få kunskap om vad 
de boende i Husby tycker i frågor som rör bostad, service, kultur och stadsdelens 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Det går även att läsa att avsikten med 
dialogarbetet var att ”synpunkterna och förslagen ska ligga till grund för det fortsatta 
förnyelsearbetet” (ibid. 2009:10).  
 
Själva genomförandet som skedde mellan 7-11 juni 2009 gjordes genom 
Järvadialogens lokal i Husby Centrum med hjälp av (1) en utställning där huvudfokus 
låg på stadsdelen, boendet och identitet. (2) Enkäter där husbyborna bland annat fick 
svara på påståendena ”det här tycker jag är bra, det här tycker jag är dåligt samt det 
här vill jag förbättra”. Ett flygfoto över Husby fick även gröna, röda och gula prickar 
som motsvarade ”bra, dåligt och här bor jag”. Flygfotot sammanfattade redan efter 
några timmar en tydlig bild av vad husbyborna ansåg var bra respektive dåliga platser. 
Gröna prickar dominerade Husbybadet, Husby Gård och Kvarnbacka BP, även 
Järvafältet, Husbygårdskolan och de nybyggda bostadsgårdarna på Bergengatan och 
Oslogatan fick gröna prickar. De röda prickarna visade enligt rapporten att Husby 
Centrum ”i stort” upplevs som dåligt, även tunnelbaneuppgångarna upplevs som 
dåliga och i diskussioner framkom det att definitionen av ”dåligt” betydde såväl 
frågor som var av fysisk, social och kommersiell karaktär. Dialogarbetet var väldigt 
omfattande med många besökare – resultaten i rapporten är väldigt ambitiöst 
genomarbetad och visar på att det finns delade meningar om Husby av de som deltagit 
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(Rapport Husby, 2009). Mycket av resultaten från rapporten handlar om frågor om 
trygghet/otrygghet, identitet, slitna lägenheter, stigma, segregation, ”mångfald”. Det 
finns fler som uttryckt att det är synd att Husbys bild utifrån (stigmat) inte stämmer 
överens med den riktiga bilden av Husby. Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd, 
skriver att dialogen i Husby saknat motstycke i stadens historia och strukturplanen ska 
”beakta vad Husbyborna vill” (Larsson, 2012). 	  

Strukturplan som inte blev av 
”Husbyborna önskar en förnyelse av sin stadsdel. Det visade sig i de 
boendeundersökningar som inledde det så kallade Järvalyftet och har bekräftats i de 
dialoger med Husbyborna som sedan har följt”. (Strukturplan för Husby, 2011). 

Då ”Vision Järva 2030” antogs 2009 skulle det stå som ”ett inriktningsdokument för 
ett helhetsgrepp på̊ förnyelsen i Järvastadsdelarna” (Strukturplan, 2011:3). Idén med 
dokumentet är att det ska pågå ett brett arbete som omfattar ” jobb, utbildning, 
förvaltning, trygghetsfrågor, förnyelse av bostäder och centrum” (Strukturplan, 
2011:3).  Stadsbyggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett 
förslag för en strukturplan för hela Husby. I mars 2011 kom ett första förslag för 
strukturplan som var framarbetat av arkitekter på White som även var inblandade i 
dialogarbetet. 2012 skulle strukturplanen tas upp i byggnadsnämnden men protesterna 
mot strukturplanen var för stora vilket ledde till att planen aldrig togs upp (Gunne, 
2013).  

Det arbete som tidigare påbörjats med upprustning av fastighetsbeståndet av 
hyresrätter, förnyelse av gårdar och stora investeringar för energihushållning har inte 
varit tillräckligt för att möta och förverkliga planerna i ”Vision Järva 2030” och för att 
tillgodose de synpunkterna som kom fram i Husbydialogen. Strukturplanen omfattade 
bl.a åtgärder som var angivna i Stockholms Översiktsplan och handlade om att länka 
samma Husby med Kista, utvecklingen av centrala stråk och förslag till att bryta 
trafiksepareringen till Husby Centrum för att skapa en lokalgata. Det ansågs att planen 
saknar fler fysiska åtgärder för att göra Husby mer attraktivt för boende i och utanför 
Husby och för att upprätthålla god kommersiell och offentlig service därför behövs 
större befolkningsunderlag (Insyn Stockholm Stad, 2011). Dessa åtgärder bedöms i 
planen bl.a leda till ”ökade fastighets- och markvärden” (Strukturplan för Husby, 
2011:5). Även Magnus Anderson betonade vikten i att koppla samman stadsdelarna 
kring Järva. När de byggdes var det en medveten strategi men Magnus menar att det 
försvårar möten mellan människor, därför anser han att Stockholms ytterstad behöver 
kopplas ihop bättre än idag ”Husby borde hänga ihop med Kista, dem ligger alldeles 
bredvid varandra. Det är konstigt att man lämnar Husby och träder in i Kista, varför 
kan dem inte hänga ihop mer än vad dem gör?” (Intervju med Magnus Andersson, 
2014). I inledningen till Strukturplanen för Husby står det: ”Planförslaget tar sin 
utgångspunkt i Husbys värden och möjligheterna att stärka stadsdelens kvaliteter. Det 
redovisar också möjligheter till bostadstillskott och en ny strategisk gata som bidrar 
till att knyta ihop Husby med Kista och den nya bebyggelsen i Kista Gård. Genom ett 
bostadstillskott skapas också ekonomiska förutsättningar för genomförande av den 
redovisade förnyelsen av de offentliga rummen och gatustrukturen” (Strukturplan för 
Husby, 2011:3).  

Planen tar utgångspunkt från Promenadstaden och Vision Järva 2030 för att 
förverkliga och konkretisera det som står i planerna. Bland annat refererar man i 
strukturplanen till Promenadstaden när det gäller utmaningen med de stora sociala och 
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ekonomiska skillnaderna, det arbetet ska vara långsiktigt. Även att förtätning och 
sammankoppling mellan olika stadsdelar som ska minska barriärer. Strukturplanen 
fokuserar även på det Promenadstaden skriver om trygghet under rubriken ”En socialt 
sammanhållen och levande stad”. Offentliga stråk och miljöer och mer levande 
bottenvåningar förespråkas för att staden ska känns tryggare. Från Vision Järva 2030 
så refererar strukturplanen till det som står om bättre förutsättningar för levande 
stadsdelar och centrum. Detta ska ske genom att ”stadsbyggnadsnämnden, 
exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden i samarbete med berörda 
aktörer inleder programarbeten för om- och nybyggnad i Järvastadsdelarnas 
centrumpunkter och centrumstråk” (Strukturplanen, 2011:6). Man refererar även till 
Vision Järva 2030 då det kommer till att bryta trafiksepareringen (där det gör nytta), 
förtätning, mångfald i boendeformer, upprustning av befintliga lägenheter och 
närheten till grönområden (Strukturplanen 2011).   
 
Strukturplanen som innefattade en rad åtgärder med utgångspunkter från 
Promenadstaden och Vision Järva 2030 stötte även på protester från Husbyborna då 
planen inte förmedlats tillräckligt. Arkitekterna bakom planen menar att kärnan i 
problemet ligger i ”svårigheten att förmedla idéer och planer pedagogiskt”. Arne 
Johansson, från nätverket ”Nätverket för Järvas Framtid” menade även att det 
saknades forum för en fortsatt dialog, någonting som även projektledare från White 
menade. Strukturplanen lämnades in till Stockholms stadsbyggnadskontor och Whites 
projektledare menade på att det borde satsats mer på hur den presenterades. Nätverket 
har vidare kritiserat planen och förtätningen den skulle leda till, Johansson menar att 
”idag ska allt se ut som innerstan. Men hur blir miljön trevligare för att man för in 
bilar?”. Johansson menar även att det behövs en övergripande plan för Husby, idag 
växer det genom enstaka projekt (Arkitekt, 2013).  

Det som var ett av målet för protesterna var de trafikåtgärder som skulle leda till att 
bryta upp trafiksepareringen i anslutning till Husby centrum. Gångbroarna är ett 
resultat av trafiksepareringen som skulle bidra till trygghet då de byggdes genom att 
separera gång-och cykeltrafik från fordonstrafik enligt SCAFT-planen från 1960-talet. 
Motivet för att ta bort broarna var att ”detta skapar större möjligheter för handlare och 
näringsidkare, samtidigt som det är många som värdesätter trafiksepareringen, 
exempelvis i anslutning till skolor” (Strukturplan Husby, 2011:6). Bo Sundin (M) 
ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansåg att strukturplanen är  positiv för 
Husby’s framtid. Gällande förslaget att ta bort trafikseparering så menar Sundin att 
det handlar om att man vill ”öka trafiksäkerheten men man vill också öka trivseln och 
möjligheterna i centrum totalt sett” (Sveriges Radio, 2011). Ulrika Sax konstaterar att 
”kampen för gångbroarna i Husby visar att det finns många uppfattningar om vad som 
är en god stad” (SvD, 2013).  

En av arkitekterna från White som hyrdes in för dialogarbetet, Owe Swanson, skrev 
en debattartikel om dialogarbetet och kallade det misslyckat. Swanson menar på att 
själva dialogen lockade många husbybor, de förde dialoger med människor i alla 
åldrar men att man sedan från Stockholm stad och Svenska Bostäders sida inte vågade 
ta emot dessa synpunkter. Det skulle endast registreras. Owe menar på att om man 
hade tagit hänsyn till de åsikter och synpunkter som kom in så hade man lyckats 
bättre med att ta fram en slutgiltig strukturplan (Swanson, 2012). På grund av den 
kritik som strukturplanen mötte så tror även Jenny Berglund (2014) att ”man aldrig 
mer kommer våga ta upp strukturplanen igen”. I intervjun ställdes frågan om de som 
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tidigare engagerat sig i Husbydialogen (över 2000 deltagare) känner så kallas 
”dialogtrötthet” så gavs svaret "mycket, många är mycket skeptiska till att det 
kommer att bli något, även internt” (Jenny Berglund, Intervju, 2014). Då 
strukturplanen ströks från att tas upp i beslut i stadsbyggnadsnämnden menade även 
den ansvariga planarkitekten på Stockholms stadsbyggnadskontor att det var en 
känslig fråga och att ”Husbyborna vill bestämma över sin egen framtid” (Arkitekten, 
2013). Någonting som ytterstadsborgarrådet i Stockholm, Joakim Larsson (M) 
bejakat. Larsson, som varit delaktig i hela processen, menar att det inte fanns 
anledning att gå vidare med planen då den stött på stora protester (Hallemar, 2013).  
	  

Utvecklingen av Husby Centrum 
Efter det att strukturplanen lades på hyllan så påbörjades det ett arbete för att endast 
utveckla Husby Centrum. Svenska Bostäder har inlett en ny dialog med handlare och 
boende för att tillsammans med dessa komma fram till ett förslag som ska ligga till 
grund för utvecklingen av centrum. Under våren och sommaren 2014 och framöver 
arbetar Svenska Bostäder med detta projekt där de även anställt ungdomar som ska 
hjälpa till med dialogarbetet. Berglund menar att en upprustning är ett måste eftersom 
” det blir mer och mer slitet, sämre och sämre lönsamhet och till sist kommer ingen att 
vilja handla och ingen att hyra lokaler” (Intervju Jenny Berglund, 2014). På grund av 
de motsättningar som tidigare förnyelser haft i Husby har arbetssättet förändrats. Det 
har i skrivande stund hållits tre möten med handlare för att kommunicera idéerna och 
förslagen som tagits fram för Husby C denna gång. Berglund menar att det handlar 
om att kommunicera och förklara ordentligt i början om vad som kommer att hända i 
centrum och att de strävar efter att få handlarna 80% nöjda då centrum står klart.  
 
Det finns redan framtagna förslag från Svenska Bostäder i samarbete med Grontmij, 
det är för att man anser att det är lättare att komma med material så att det kan skapas 
en diskussion vad som är bra/dåligt. På ett möte den 28 april presenterade Svenska 
Bostäder för handlarna i centrum vad som är planerat fram tills nu. Det har tagits fram 
förslag för ett nytt bostadshus i centrum som även är syftad till att fungera som en 
”framsida” och öka kundunderlaget. Under mötet den 28 april berättade Jenny 
Berglund att dåtidens ideal om centrum som ”framsida” inte längre är relevant och att 
man vill skapa nya ”framsidor” och entréer till Husby centrum. Det ska bland annat 
bli lättare för bilar att nå centrum som ska bli en slags kompromiss då Husbyborna 
inte ville ta bort gångbroarna. Ett förslag om ett glastak har även tagits fram, på så sätt 
ska man kunna gå runt i centrum och skyddas mot regn och snö. En fråga som 
uppstod under mötet kom från en ungdom. Han undrade vart gränsen för inomhus och 
utomhus skulle gå, gick det att göra de sakerna man kan göra utomhus även under 
glastaket ex röka eller dricka. Svaret från Svenska Bostäder var det förhoppningsvis 
inte skulle ske, att det kan göras på andra ställen.  
 
Idag finns ingen helhetsplan för Husby utan det görs förändringar i mindre projekt. 
Idén för centrum är att fortfarande göra det mer tillgängligt för bilar och förenkla 
parkeringsmöjligheter i anslutning till centrum. Det ska byggas ett bostadshus som 
sagt ska öka köpkraften för centrum och bygga ett glastak ska hålla borta snö och 
regn. Butikerna kommer bli fler och mer öppna med skyltfönster som ska ha liknande 
karaktär i hela centrum. Tanken är att utbudet ska utökas i centrum och även dela upp 
det i olika ”teman” (kultur/livsmedel/mat).  
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Förslagen i Husby som har att göra med omstruktureringar av den fysiska miljön 
påbörjades som ett gentrifieringsförsök som beslutades från ett ovanifrånperspektiv. 
Svenska Bostäder ville byta ut befolkningen på Trondheimsgatan i Husby mot 
människor med bättre ekonomisk bakgrund, någonting som sas explicit. Det förslaget 
stötte på protester och lades på is. Man fick sedan ändra på sitt 
arbetssätt/tillvägagångsätt genom att påbörja ett dialogarbete i Järva. I Husby kallade 
man den för Husbydialogen som hölls under en vecka 2009, där det kom fram att 
Husbyborna hade flest negativa synpunkter när det gällde dess centrum. Dialogen 
visade även att väldigt många trivs och har positiva tankar om sitt område gällande 
sociala aspekter som sammanhållning. Det som följde 2011 var att man arbetade fram 
ett förslag till strukturplan för Husby som skulle möta målen i Vision Järva 2030. I 
strukturplanen låg fokus bland annat på ett ”Husby- med kulturen i centrum”. Man 
ville bland annat bygga ett stort kulturhus i Husby, en ny entré till centrum som skulle 
kallas ”Kista Allégata” och koppla samman stadsdelen med Akalla och Kista. Det 
skulle även tas trafikåtgärder för att förenkla för bilens framkomlighet till centrum där 
planen föreslog att bryta trafikseparering i anslutning till centrum.  Strukturplanen 
föreslog även byggandet av nya bostäder som förtätar och kopplar samman Husby 
med närliggande stadsdelar. Åtgärder som tillsammans skulle leda till förutsättningar 
för en mer levande ”stadsmiljö” i hela Husby. Även strukturplanen mötte protester 
och lades på hyllan. I dagsläget finns ingen plan för Husby som helhet. Man har nu, 
under 2014, påbörjat en ny process som endast ska innefatta förnyelse och 
upprustning av Husby Centrum och byggandet av ett nytt bostadshus i centrum. 
Tanken är att ett nytt dialogarbete med handlare och boende ska påbörjas för att ta 
fram ett slutgiltigt förslag för upprustning av centrum som ska ligga till grund för 
detaljplanearbete. Många butiker i centrum har redan idag svårt att betala hyran och 
en upprustning kommer innebära en hyresökning (Helen Larsson, Intervju, 2014). 
Utökandet av livsmedelsutbudet ska få ökat kundunderlag genom byggandet nya 
bostäder i centrum (Jenny Berglund, Intervju 2014). 
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5.	  ANALYS	  OCH	  DISKUSSION	  	  

5.1 Analys  
Syftet med denna uppsats har varit att, genom användandet av vad som karaktäriserar 
neoliberal stadsplanering, se vilka tendenser som genomsyrat stadsplanering i 
periferin. Till vår hjälp har vi gjort en genomgång av teori för att konkret förklara vad 
som karaktäriserar neoliberal stadsplanering. Empirin har ägnats åt att finna om dessa 
tendenser finns i praktiken och således sökt svara på uppsatsens frågeställningar.  
	  
När vi tittat på neoliberalismen och dess koppling till stadsplanering har vi stött på 
mycket litteratur som riktar kritik mot den neoliberala stadsplaneringen. Den kritik 
som har riktats kommer främst från teoretiker som förespråkar ett bredare rättvise 
perspektiv och att fokus ska ligga på att planera för mer resurssvaga grupper. 
Kritikerna menar att den neoliberala stadsplaneringen lett till att sociala problem har 
fått en neoliberal täckmantel och de hanteras genom marknadsmässiga lösningar 
(Fainstein, 2009; Millington, 2011; Mayer, 2010). Den del av teorin som fokuserat på 
ett rättvise perspektiv ligger till grund för vidare diskussion. 
 
I takt med att världen blivit allt mer globaliserad har företagen blivit allt mindre 
beroende av sina inhemska marknader. Samtidigt har den svenska ekonomin blivit allt 
mer beroende av handel med omvärlden (Olsson, 2008; Sager 2011 ). Enligt 
Promenadstaden (2009) blir det då viktigt för Stockholm att skapa en god 
företagsmiljö som gör att det blir attraktivt för företag så de kan möta den hårdnande 
globala konkurrensen och göra staden intressant för framtida lokaliseringar. Detta kan 
kopplas till vad Beaten (2011) menar är en neoliberal attityd om staden som en 
produkt. Det anses också viktigt att det finns ”en människovänlig stadsmiljö, ett 
variationsrikt utbud av bostäder och arbetsplatser, utbyggd service och ett rikt kultur- 
och nöjesliv” som kan attrahera till sig en kvalificerad arbetskraft. Staden ska alltså 
vara attraktiv för både människor och företag som kan tänkas skapa ekonomisk 
tillväxt. Neoliberal teori ser att företag och företagsamhet är nyckeln till innovation 
och välstånd genom ekonomisk tillväxt (Harvey, 2005). Detta medför att planeringen 
skapas i förmån för dessa grupper och företag, då det medfört en ändrad syn på staden 
och enligt Beaten (2011) skapas en slags “governmentality”. En stad för (en del av) 
den kreativa klassen (Sager, 2011), eller ”den kvalificerade arbetskraften” 
(Framtidsutredningen, 2008) ska attraheras genom företag och organisationer 
samtidigt som den fysiska miljön anpassas för detta. Vidare finns även en syn på 
människan som ekonomiserad. Människan som är utanför arbetsmarknaden ses som 
en “arbetskraftreserv” (Promenadstaden, 2010) och utanförskap beräknas ha ett högt 
pris räknat i pengar som konstateras av nationalekonomer (Stockholm Stad, 2014). 
Denna formulering/beskrivning av människan som ekonomiserad blir en neoliberal 
formulering av sociala problem. Implicit säger det att de som inte är en tillgång ur 
detta perspektiv inte skapar ekonomisk tillväxt (man är inte konsument eller 
skattebetalare) samtidigt pekas arbetsmarknaden ut i Promenadstaden som en plats 
där dessa grupper inte inkluderas. Att fokusera på att attrahera företag som efterfrågar 
högutbildad arbetskraft exkluderar människor i periferin än mer. Och de grupper som 
inte räknas till en högutbildad arbetskraft/kreativa klassen ska utnyttjas för att klara av 
att skapa en långsiktig tillväxt. Denna syn på människan, som katalysator för 
ekonomisk tillväxt blir skev, specifikt där både Promenadstaden och PBL säger sig 
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verka för förverkligandet av en god stad. Även i fallstudierna återfinns dessa 
tendenser, men med olika utfall. I Rinkeby, genom “ovanifrån planering”, utvecklas 
det nya attraktiva miljöer som samspelar med översiktsplanens vision. Då liknande 
försök att förverkliga översiktsplanens ideal i Husby har misslyckats trots 
återkommande försök, så har det lett till att Husby idag saknar en övergripande plan. 
Det finns tydliga socio-ekonomiska skillnader, i form av bl.a. ohälsotal, inkomst och 
förvärvsfrekvens, som skiljer Husby och Rinkeby från staden i övrigt vilket 
exkluderar människor från att delta i en stad som har fokus på ekonomisk tillväxt och 
konsumtion för deltagande, vilket blir mer tydligt för Rinkebystråket där fokus lagts 
på kommersiell service. Samtidigt vill man skapa attraktiva miljöer för en “attraktiv 
befolkning”, vilket kan leda till att människorna i Husby och Rinkeby utesluts 
ytterligare ur bilden. Någonting som tas upp i Olsson (2008), då ”ett världsklass 
Stockholm” förespråkas i översiktsplanen, misslyckas det med att inkludera de 
människor som inte passar in i den synen. Enligt bland andra Marcuse och Mayer ska 
staden planeras för dessa människor som inte har rätt till staden, vilket skulle leda till 
en jämnare fördelning av resurser, någonting som den tidiga välfärdsstaten lade fokus 
på. Neoliberal stadsplanering blir ett problem då vi via kritiken sett att när det 
implementerats i praktiken inte främjar ”en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden” (PBL, 2010:900) utan snarare lett till ökade ojämna 
rumsliga konsekvenser (Hedin et al, 2011; Kings, 2011; Peck et al., 2009; Harvey, 
2005).  
	  
”Staden måste växa”, någonting som enligt promenadstaden är ett ofrånkomligt 
faktum om framtidens arbetskraft verka och bo i Stockholm. Den enda vägen fram, 
vilket gör att många projekt styrs utifrån detta argument som en ofrånkomlig sanning, 
så kallad “path-dependency” (Hall, 2011). Ett förespråkande för ex. förtätning blir 
därför svårt att ifrågasätta. Detta säger implicit att det inte finns ett alternativ, att 
befolkningen måste öka så att ekonomisk tillväxt inte ska hotas. Staden måste alltså 
förtätas både i ytterstaden och innerstaden någonting som sägs i Vision 2030 och även 
någonting som står klar i planerna för både Husby (Strukturplan Husby) och Rinkeby. 
Ett ideal som förespråkar en universal-lösning utan att ta hänsyn till olika kontexter, 
där kritiken i Stockholm handlat om att applicera innerstadens stadsbyggnadsideal i 
periferin. Någonting som bl.a Peck et al., (2009) och Orrskog och Bradley (2006) 
menar förutsätter en syn som inte ser till de olikheter som finns och Beaten (2012) 
menar att det därför inte tar hänsyn till en rättvis stad.   
	  
Diskurser som är anpassade för den resursstarka kreativa klassen leder till att det 
skapas miljöer som är anpassade efter målgruppen. Detta universaltänk eller att ’one-
size-fits-all’, menar Beaten (2012) inte tar hänsyn till en rättvis stad. Även Bradley 
och Orrskog betonar att det går att tänka annorlunda. På grund av en allt mer 
heterogen medborgarskara så tar detta heller inte hänsyn till människors olika 
behov/efterfrågan på olika platser och kontexter. Ur detta perspektiv är staden inte en 
rättvis plats för alla, eller mer specifikt att det inte planeras för en stad som strävar 
mot rättvisa för en större del av befolkningen då idealen kommer från ett 
ovanifrånperspektiv. Fysiska åtgärder för att integrera och förtäta stadsdelar bland 
annat genom byggandet av stråk och sammankoppling genom att bygga bostäder och 
handel sägs leda till en mer hållbar livsstil (en logik som klart går att läsa ur 
översiktsplanen och Vision Järva 2030). Bradley (2009) menar att det hade varit 
ärligare att prata om de ekonomiska aspekterna istället för hållbarhets aspekter. I 
empirin för de specifika fallen har det utryckts att en förtätning och byggandet av nya 
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bostäder ska öka kundunderlag för butiker i området, enligt Bradley (2009) så saknas 
det underlag som visar på detta samband mellan förtätning och bredare kundunderlag. 
Detta blir ett problem då människor som bor i ytterstaden/socialt utsatta områden 
visat sig ha lägre ekonomisk status. Att kunna delta i den egna lokala miljön, som 
fokuserar på konsumtion, blir därför motsägelsefullt. Synen på människan som 
entreprenör och konsument i första hand är en ensidig syn då alla människor i en stad 
inte kan skapa framgång på egen hand. 
	  
En intressant fråga då att ställa är om inte en neoliberalism i praktiken kan vara 
rättvis? Allt fler ifrågasätter neoliberalismens ställning som presenterats i teoridelen 
och att det krävs en annan slags approach i förverkligandet av en rättvis stad som inte 
låter marknadens krafter styra eftersom välstånd för en liten grupp inte lett till att en 
”en stigande våg lyfter alla båtar” (Harvey, 2005). Det har visat sig att utvecklingen är 
påväg mot ett annat håll. I rapporten från OECD (2103) redovisas att den generella 
utvecklingen i Sverige är positiv, men samtidigt att skillnaden mellan samhällets mest 
rika och fattiga ökar. Den rikedomen som toppen har, har inte sipprat ner till en mer 
jämn och god levnadsstandard som teorin påstår. Neoliberaliseringen av den svenska 
bostadsmarknaden (som i Sagers analys nämns som neoliberal stadsplanerings policy) 
har snarare gett motsatt effekt då den ökat polarisering, segregation och gentrifiering 
(Hedin et al., 2009). En konsekvens kan vara att bostadsföretagens traditionella 
ansvarsområden har utökats och överlämnats till att arbeta efter affärsmässiga 
principer. Att låta marknadens krafter styra för att skapa en god levnadsstandard för 
“alla” är en neoliberal syn på hur välfärd skapas vilket visat sig inte stämma. Den 
ökade segregationen på bostadsmarknaden vittnar bl.a. om detta. Det finns i Sagers 
analys tydliga konsekvenser som pekar på att resursstarka grupper vinner på den 
utvecklingen. Det har vidare skapat en ojämn rumslig/geografisk fördelning mellan 
periferi och centrum. 
 
Som Beaten (2011) påpekat så konkurrerar städer med andra städer om investeringar, 
innovationer och den ’kreativa klassen’ i neoliberal stadsplanering. Detta sägs i teorin 
leda till att mål av social natur som jämställdhet, service och välfärd byts ut mot 
ekonomisk vinning. Denna syn på staden ändrar mentaliteten hos de som arbetar med 
planering. Orrskog och Bradey (2006) har pekat på att det även i Sverige lett till en 
allt mer vanlig planerarroll som arbetar enligt marknadsmässiga principer som inte 
syftar till att ifrågasätta den rådande strukturen. I visionen om ett Stockholm i 
världsklass blir planerarens roll att skapa en attraktiv stadsmiljö som ska locka 
investerare, innovationer och den kreativa klassen som i sin tur sägs skapa välfärd 
genom tillväxt. Samtidigt ska planeraren med hjälp av fysiska åtgärder skapa en 
blandad stad och integrera människor i arbetsmarknaden vilket i sin tur ska hantera 
och lösa sociala/urbana problem. Det nämns i planen att det går att se förbättringar i 
den fysiska miljön men att det är svårt att se stabila förbättringar i andra åtgärder i 
tidigare kommunala och statliga integrationsprojekt. Nya fysiska åtgärder sägs därför 
skapa integration mellan stadsdelar och därigenom också människor.  
 
Utvecklingen av Rinkebystråket är idag ett av flera stora stadsutvecklingsprojekt i 
Rinkeby, dit utvecklingen av Rinkebyterrasen och Rinkeby Allé även kan räknas till. 
Detta samspelar väl med Vision Järva 2030 ambition om att använda sig av en 
bredare projektmodell för att på så sätt kunna ta ett mer heltäckande grepp om 
stadsdelarnas utveckling. Rinkeby kan idag sägas ha ett attraktivt läge då området har 
en god tillgång till infrastruktur samtidigt som det är nära de centrala delarna av 
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staden och har än närmare till den av promenadstaden utpekade tyngdpunkten Kista. 
Genom att främst sätta in fysiska åtgärder, som att t.ex. bygga stråk som b.la. skapar 
kopplingar till andra stadsdelar eller genom att förtäta är förhoppningen att detta ska 
bidra till att området blir mer attraktivt (ur resten av stadens perspektiv) och mer 
integrerat med resten av staden, därigenom även med arbetsmarknaden. På detta sätt 
vill man kunna utnyttja den s.k. arbetskraftsreserv som finns i området. Etablerandet 
av stråk skapar också utrymmen för mer handel, skapar kopplingar till 
omkringliggande stadsdelar, t.ex. Järvafältet, Kista och Stora Ursvik, och sägs även 
bidra till ökad trygghet. Här ser vi att det framförallt allt ligger ett fokus på handel och 
skapandet av ekonomisk tillväxt genom att göra stadsdelen mer attraktiv och skapa 
upplevelserika handelsplatser vilket stockholmsborna efterfrågar enligt 
promenadstaden (2009). Gemensamt för dessa tendenser sägs vara 
integrationskapande eller mer hållbart samtidigt som de samspelar väl med 
ekonomiska intressen.  
 
Skapandet av attraktiva platser förverkligas t.ex. genom tillkomsten av nya bostäder 
och nya boendeformer, som skapar möjligheter till att göra en s.k. bostadskarriär 
parallellt som det leder till ett breddande av kunderlaget i området. Förhoppningen 
med etableringen av Rinkebyterassen är att det ska locka till sig de som arbetar i 
Kista, och ur det perspektivet kommer Rinkebystråket även behöva anpassas till dessa 
nya människors behov och livsstil. Arbetskraften från Kista och miljöer som ska 
anpassas efter dessa kan länkas till policyn om att skapa platser för att locka den 
kreativa klassen, detta skapar enligt kritiken enformiga miljöer som planeras efter 
samma recept för framgång när det kommer till både boende och shopping. Vilket 
dels exkluderar människor från dessa miljöer (Olsson 2008) och även underminerar 
den lokala karaktären (Sager, 2011). Genom att bygga t.ex. bostadsrätter i 
ytterstadsområden tror stadens politiker att man kan jämna ut klyftorna mellan olika 
stadsdelar. Intressant här är att det är stadsdelar med en majoritet hyresgäster och en 
befolkning som har en lägre socio-ekonomiskt som ska anpassas så att människor 
med högre status ska kunna bosätta sig där och inte tvärtom. Bland andra Marcuse 
(2009) menar att för mycket fokus på fysiska åtgärder kan leda till att bakomliggande 
orsaker till problem glöms bort. Att skapa “attraktiva” platser för en viss målgrupp 
och fokus på konsumtion är någonting som i Sagers (2011) analys kan leda till ökad 
gentrifiering av bostadsområden. Andra termer används istället för gentrifiering enligt 
Sager (2011), i detta fall kan det länkas till att det benämns som att skapandet av 
“blandade” boendeformer ska leda till att jämna ut klyftor. Frågan är hur detta löser 
de underliggande problemen som orsakar klyftorna. Processerna med förnyelser i 
Husby påbörjades innan planerna Promenadstaden och Vision Järva 2030 antagits och 
var i dess första skede, då man ville riva bostadshus, ett resultat av styre från 
uppifrånperspektiv. Någonting som saknat förankring lokalt då det stötte på protester 
och projektet lades ner. Beaten (2012) har påpekat att neoliberalism i praktiken måste 
ske från ett ovanifrånperspektiv då det ska gynna investeringar, innovation och den 
kreativa klassen. I Husby ville man byta ut befolkningen mot mer ekonomiskt 
resursstarka grupper, ett fall av gentrifiering av ett bostadsområde. 
Bostadsmarknadens neoliberalisering i Sverige kan vara orsaken till att ett förslag 
som detta ens får äga rum, där sociala aspekter undermineras i förmån för ekonomiskt 
starkare grupper. Sager (2011) beskriver i sin analys att gentrifiering är en följd av en 
avreglerad bostadsmarknad. Någonting som kan konstateras är att förändringar på en 
högre nivå definitivt påverkar beslut och i sin tur människors livsöden. Vilket såklart 
påverkat planeringen. Tendenserna som finns i politiken blir då bakomliggande 
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orsaker till varför planeringen ter sig som det gör i lokala kontexter.  
 
Kritiken mot Husbys strukturplan ligger i att ett innerstadsideal för stadsbyggnation 
försökte appliceras i Husby, någonting som inte var önskvärt då det stötte på 
protester. Trots det stora dialogarbetet, där 2000 boende deltog så blev resultatet en 
plan sett ur ett ovanifrån perspektiv. Arkitekterna som arbetade med dialogen som 
menar att åsikterna endast registrerats och inte användes i framarbetandet av planen, 
kan sägas förde folkets talan. Utförandet av dialogen hade inte ett vinstintresse i fokus 
utan handlade om att tillhandahålla beslutsfattare med de boendes åsikter. Det 
misslyckandet ser man även tydligt i att planen lades ner efter protester. Den 
strukturplanen som togs fram fokuserade på framkomligheten för fordon till centrum, 
koppla samman Husby med närliggande stadsdelar genom förtätning. Klart står att 
innerstadens ideal försöker appliceras i ytterstaden, och även att det inte är önskvärt i 
Husby. Metoder som ska öka attraktivitet, marknadsvärde och locka ny köpkraft. Idag 
har man skiftat fokus från hela Husby till endast utveckling av dess centrum, 
någonting som tappar det helhetsgrepp som förespråkas i Vision Järva 2030 och även 
någonting som Millington (2011) menar på är viktigt. Vad som sker i planeringen 
med centrum återstår att se,  det finns idag en vilja att skapa ett centrum som i ett 
tidigt skede fokuserar på handlarnas behov och även boendedialoger förs.   

5.2 Sammanfattning 
Vissa påstår att neoliberalism har en hegemonisk ställning i en allt mer globaliserad 
värld (Marcuse, 2009; Harvey, 2005), vilket enligt Marcuse omdirigerat fokus från 
traditionella problem som behandlar social rättvisa till en neoliberal formulering av 
sociala problem. Däremot går det att se att det finns en klar konflikt mellan den 
neoliberala teorin och dess praktik (Peck et al., 2009), vidare så skiljer även praktiken 
beroende på kontext, vilket ger ett komplext förhållande vad gäller att ”påstå” 
huruvida någonting är eller inte är neoliberalt.  
Det som har varit mest synligt då vi tittar på neoliberal stadsplanering i fallstudierna 
är att det återfinns neoliberala tendenser men de policy’s som Sager (2011) beskrivit 
har varit svåra att hitta i ren form för planering i den urbana periferin i Stockholm. 
Det kan bero på att litteraturen som ligger till grund för Sagers analys är utifrån andra 
nationella kontexter. 
	  
Beaten (2012) menar att neoliberalism i stadsplaneringen inte är ett hegemoniskt 
projekt, utan snarare en illusion. Som nämnt i teoridelen så finns det ingen stat som 
hittills implementerat neoliberalism i dess rena teoretiska form i praktiken vilket vi 
sett som en utmaning då vi tittat på Stockholm och dess periferi. Inte minst på grund 
av att neoliberala strategier och policys visar tendenser som utspelas olika i olika 
lokala kontexter. Harvey menar att de sociala förhållandena i allmänhet fortfarande är 
överlägsna i Sverige, och vi kan inte påstå att neoliberalismen har en hegemonisk roll, 
i alla fall inte i Sverige. Men det råder ingen tvekan om att det finns tendenser i 
politiken och samhället, vilket även påverkar planeringen, som inspireras och är 
tillskrivna samma ekonomiska logik som neoliberalismen förespråkar; avreglering 
och privatiseringar av offentliga sektorer och ett fokus på en konkurrenskraftig stad 
som skapar ekonomisk tillväxt. Detta är allra mest synligt på Sveriges 
bostadsmarknad och politiken som format den de senaste decennierna. Hedin et al., 
menar att bostadsmarknaden är neoliberal och även Harvey har pekat på att Sverige 
har en omskriven form av neoliberalism som både Hall (2011), Brenner och Theodore 
(2002) menar, samspelar den med andra politiska modeller. Ökade avregleringar och 
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privatiseringar av offentliga sektorn i Sverige är neoliberala tendenser men mycket 
står kvar i statens ägo, någonting som Peck et al (2009) påstår är typiskt för 
neoliberalism. 
	  

5.3 Diskussion 
Följande arbete har sökt att förklara vad som karaktäriserar samtida stadsplanering i 
periferin utifrån ett neoliberalt perspektiv. Vi har gjort detta val eftersom att det är ett 
flitigt debatterat ämne inom stadsplanering globalt och vi har därför velat undersöka 
hur eller om neoliberalismen har påverkat stadsplanering i Sverige. Detta blir extra 
intressant då Sverige oftast används som ett föredöme när det kommer till välfärd, 
pga. landets i förhållande höga levnadsstandard. De förhållandena har även på senare 
tid ifrågasatts då mer fokus har lagts på välfärd som skapats genom ekonomisk 
tillväxt. Genom skapandet av myten om staden som produkt på en global marknad 
skapas också en logik om att städer måste växa, vara attraktiva, locka till sig kapital i 
form utav innovationer, investeringar och en kreativ klass, en logik som även är tydlig 
i promenadstaden. Utifrån detta skapas en slags fysisk miljö som syftar till att 
tillgodose ovanstående behov. Tillväxt logiken ligger därför även bakom de fysiska 
ingreppen som i dagsläget formar såväl innerstad som ytterstad. Myten skapar då en 
föreställning om att det endast finns en väg för staden att utvecklas på vilket leder till 
att de lösningar som implementeras endast försöker tillfredställa ovanstående logik. 
Så kallade universallösningar som underminerar en heterogen medborgarskara. I 
Husby står det klart att synen på hur området ska förändras är ifrån ett 
ovanifrånperspektiv då man i slutgiltiga planer inte identifierat vad som enligt 
Husbyborna är god miljö, och logiken i Promenadstaden har än inte fått förankring i 
Husby. I Rinkeby byggs ett nytt handelsstråk upp, även det efter beslut som tagits 
ovanifrån, däremot har det inte stött på mycket kritik från boende. Dem platsspecifika 
olikheterna som finns i staden måste i ett tidigare skede identifieras för att därigenom 
skapa en stadsplanering som är bättre förankrad i det lokala och som inte leder till att 
skapa färdigpaketerade platser endast för konsumtion och resursstarka människor. 
Trots miljonprogrammets enformiga utemiljö som stött på kritik så har det skapats 
kvaliteter i ytterstaden av boende som tenderar att försvinna om man inte tar hänsyn 
till de i planering på en lokal nivå. Fainstein (2009) menar att det finns anledning att 
undersöka annorlunda tillvägagångsätt på grund av de rumsliga konsekvenser som 
varit resultat av att det idag planeras efter ekonomisk tillväxt. Marcuse (2009) menar 
även att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningsätt till världen vi lever i idag för att 
kunna ta fram positiva alternativ. Med detta som bakgrund ser vi det viktigt att 
diskutera och öka kunskapen om alternativ och annorlunda tillvägagångsätt för 
planering mot mer rättvisa processer och resultat. Då staden inte har en homogen 
medborgarskara så finns det även anledning att inte skapa färdigpaketerade homogena 
områden som är till för en specifik grupp. Det behövs därför en planering som bättre 
reflekterar det nutida samhället både vad det gäller representation och hur en 
planerare kan tänkas arbeta. Därigenom kan stadsplanering ta hänsyn till olika lokala 
kvaliteter som kan vara svåra att fånga upp vilket kräver att planeraren kan förstå och 
hantera olika sorters kunskap. Därigenom kan stadsplanering på ett bättre sätt 
representera människor som inte passar in i den “traditionella” bilden av vad en 
medborgare bör vara. Marcuse (2009) menar att det krävs kritisk planering där 
planeraren arbetar med de direkt utsatta av ett problem.  
 
Ett tema i denna uppsats har kretsat kring hur man skapar en så rättvis stad som 
möjligt, då rättvisa för en grupp kan skapa orättvisa för en annan grupp. Detta har 
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blivit mer förekommande då befolkningen gått från att vara homogen till att idag vara 
mer differentierad och gjort det än mer svårt att hitta en lösning som passar alla. Vi 
menar att planering i många fall utgår ifrån denna (enligt oss förlegade) syn och att 
det behövs därför en större representation bland dem som idag planerar staden. Fler 
synsätt måste få komma till tals i dagens planering för att på så sätt öka 
kunskapsbasen om olika grupper och individers behov och därigenom försöka 
undvika att ett perspektiv blir för dominerande. Det krävs ett komplement till dagens 
planerare för att bättre kunna anpassa planeringen till de förändringar samhället 
genomgår. Att då utöka planerarens roll till att bättre kunna respektera hela 
befolknings synsätt/perspektiv är något vi tror behövs för att kunna komma närmare 
en god stad i periferin.  
 
Även lärdomarna från de tidigare “misstagen” eller självkritiken från byggandet av 
miljonprogrammen borde om någonting vara att en toppstyrd, snabbgenomförd 
planering inte ska upprepas. Dessa “misstag” vittnar dock om att människor i periferin 
kan påverka planering trots att den från början varit toppstyrd, vilket är mest synligt i 
fallet Husby. Att forsätta planera från ett ovanifrånperspektiv stänger möjligheten att 
ackumulera kunskap om annorlunda alternativ för planering i olika kontexter. På en 
större skala leder denna “kolonialisering av staden” till att människor berövas rätten 
till att själva välja sätt att leva/ alternativa sätt att leva. Det är därför nödvändigt att 
planera annorlunda beroende på kontext, både genom metoder och hur planeraren ska 
arbeta. Den socio-ekonomiska sammansättningen i Husby som skiljer sig väsentligt 
från innerstaden verkar se en annan lösning som önskvärd eftersom protester stoppat 
flera omstruktureringar som är tillskrivna Promenadstaden. Succesivt kanske det 
skapas mer förståelse och rättvisa skapas underifrån. Men är detta det enda sättet att 
förstå vad som är önskvärt i stadsdelsområden i periferin som nu står inför stora 
förändringar i den fysiska miljön?   
 
Litteraturen om den rättvisa staden tar även upp en kritik mot dagens rådande ideal 
och hur sociala problem har antagit en neoliberal formulering (Marcuse, 2010). Mayer 
(2010) menar även att människor sett dess bristande logik och att många rättigheter 
eroderat vilket förenat grupper i lokala strider som är exkluderade från dessa 
rättigheter vilket går att se i fallet Husby. I Rinkeby har konceptet 1000 smaker 
arbetats fram ur ett ovanifrån perspektiv men utifrån vad som ansetts vara en 
stadsdelens karaktärsdrag. Måste Rinkebystråket nödvändigtvis vara negativt? Oron 
och kritiken mot att Rinkebytorg kommer påverkas negativt av stråket eller vilka 
konsekvenser Rinkebystråket kommer ha på Rinkeby i stort kan inte förutspås i 
förväg. Det har påpekats att efterfrågan på butikslokaler i området är stort och att det 
finns en outnyttjad köpkraft och enligt neoliberalism så ska det även skapas nya 
marknader där det finns outnyttjad potential. Däremot så är undersökningen på 
köpkraften baserat på ett Stockholmsmedelvärde vilket blir väldigt missvisande. 
Nyligen släpptes en rapport om att Stockholm är den mest segregerade staden i 
Sverige. Bland annat så har metoden att titta på segregation i denna rapport handlat 
om att zooma in på mindre platser istället för att generalisera hela stadsdelar. Det är 
en viktig del av sådana undersökningar även vad gäller faktorer som köpkraft då det 
kan se olika ut i olika hushåll. Men ska den offentliga miljön baseras på konsumtion? 
 
I Husby sker nu en framarbetning av att utveckla centrum. Denna process är i ett 
tidigt skede och det går inte säga vilka effekter en upprustning av centrum kommer 
ha. Det som sagt är att det ska ske bit för bit och att inga butiker kommer vara 
tvungna att stänga utan det kommer ske en omflyttning av butiker under tiden. Det är 
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en positiv aspekt som varit ett resultat av att Svenska Bostäder ändrat sitt arbetssätt i 
Husby för att inte skapa missnöje bland boende och handlare. Det finns en klar vilja 
att skapa ett centrum som främst är för Husbys befolkning. Negativt i fallet Husby är 
att det länge pågått en vilja att uppifrån styra utvecklingen. Frågan är vad som blir 
skillnaden i utfall, är det endast metoden som har förändrats. Är gentrieringsförsöket 
från 2005 fortfarande vad som vill göras, att jämna ut den socio-ekonomiska 
skillnaden mellan människor? Och är detta nödvändigtvis negativt? Det som kan 
kopplas till ett neoliberalt arbetsätt i Husby är hur staden “misslyckats” fram i 
processen, för att till slut inte ta upp Strukturplan Husby för beslut i 
stadsbyggnadsnämnden. Det helhetsperspektiv som vill åstadkommas i Vision Järva 
2030 (och som betonas av bl.a Millington och Lefebvre) tappas då fokus läggs på 
enstaka projekt. Husby är ett väldigt speciellt fall där de boende vunnit strider över 
hur staden ser på vad som ska utvecklas i den fysiska  miljön. Går det att säga att 
Husbyborna har fått rätten till staden? Eller har de snarare tagit rätten till sin stadsdel? 
Det finns en klar vilja att kunna påverka den fysiska miljön, det går att se inte bara 
genom historien av protester utan även intresset under Husbydialogen som lockade ca 
2000 personer. I intervjun med Helen som är nuvarande ombyggnadschef så påpekas 
att det finns en viss dialogtrötthet.  
 
Joakim Larsson har betonat att det är positivt med en blandning av bostadsformer för 
att jämna ut de socio-ekonomiska sammansättningen, i både Husby och Rinkeby 
kommer det tillkomma bostäder i anslutning till projekten. Fråga är däremot vad det 
är som jämnas ut förutom statistiken. Vi menar att det är än mer viktigt att fokusera på 
att bygga efter det behov som finns i områden och inte endast efter den viljan som 
finns uppifrån. I Promenadstaden belyses även att efterfrågan på marken i såväl 
ytterstaden som innerstaden kommer öka. Paradoxen blir att det med tiden finns en 
risk för att gentrifieringprocesser uppstår i bostadsområdena, men ska staden verka 
för att motverka dessa? Harvey menar att neoliberalismen påverkat hur människor 
lever och uppfattar staden, att inte kritisera rådande trender eller diskutera vad som 
kan göras annorlunda blir då en slags acceptans av det rådande. Om marknadens 
krafter ska styra utan att planerare ifrågasätter de så misslyckas att få in ett rättvise 
perspektiv och flera synsätt.  
 
Slutligen anser vi att det idag saknas en öppen debatt om neoliberal stadsplanering i 
svensk kontext. Någonting vi menar behövs då dess effekter i praktiken är ökade 
ojämlikheter. Avsaknaden kan vara ett resultat av det komplexa förhållandet mellan 
den neoliberala teorin och dess praktik och eftersom Sverige är ett bra exempel på 
välfärdstat globalt så diskuteras inte neoliberalism. Vi har sett tendenser i planeringen 
i periferin, däremot inte fullt ut så radikala (ännu) som  exemplena i Sagers analys då 
privata krafter ännu inte är fullt så starka som i andra länder. Däremot vittnar 
fallstudierna om att även kommunala bolag agerar som privata företag i 
utvecklingsprojekt i periferin. Vi ser därför ett behov av att vidareutveckla 
forskningen om neoliberal stadsplanering ur en svensk kontext och framförallt dess 
rumsliga konsekvenser i redan socialt utsatta områden i den urbana periferin med 
anledning att diskutera om det finns alternativa vägar. Vi besitter inte lösningen för 
vad god stadsplanering i periferin är, det finns heller inte en rätt väg. Däremot 
argumenterar vi att det behövs diskussion kring ämnet på ett konkret plan. Istället för 
fokus på marknadsprinciper som logik för god planering menar vi som Fainstein och 
kritiker mot neoliberal stadsplanering att det ska ske utifrån ett perspektiv där 
människan sätts i fokus. Därför, med denna uppsats som bakgrund, ser vi inte att en 
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god stad kan uppnås genom att fokusera på fysiska åtgärder som endast tillgodoser 
resursstarka människor.  
 
Husby måste rustas upp, Rinkeby måste rustas upp, det är ingen tvekan om den saken, 
vi lägger dock in en varning att de fysiska aspekterna inte ska prioriteras framför 
arbetet med att söka underliggande orsaker till sociala problem då det kan riskera att 
skapa en fysisk täckmantel. Upprustning sker, det är enkelt att mäta i förhållande till 
att se sociala förbättringar vilket även Promenadstaden betonar. Frågan är hur, för 
vem och varför staden har väntat så länge i stadsdelarna byggda under 
miljonprogramsåren?  
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