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ABSTRACT 
Åslund, T. 2020. Hade vi behövt agendan tidigare? En undersökning av den nya stadsdelen 
Vega som hållbar stad utifrån Agenda 2030. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 
Uppsala universitet. 
 
Samhällsplaneringen utgör en betydelsefull del för att kunna skapa en hållbar utveckling. I en tid när vi beskrivs 
som de sista med möjlighet att kunna stoppa klimatförändringar är det av största vikt att det som byggs idag strävar 
i rätt riktning. Som stöd för det arbetet antogs år 2015 Agenda 2030 med globala mål för en hållbar utveckling. 
Uppsatsen syftar därmed till att undersöka om ett byggnadsprojekt som byggs idag kan ligga i linje med att uppnå 
en stadsutveckling som bidrar till hållbara städer och samhällen, formulerat i mål 11 i Agenda 2030. En fallstudie 
av den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun har genomförts där en kvalitativ metod har använts, genom analys 
av dokument och intervjuer med olika aktörer inom projektet. Litteratur som berör arbetet mot en hållbar 
utveckling används även i analysen för att förstå hur begreppet används vid planering och utförande. Resultatet 
som presenteras tyder på att det till följd av en utvecklad debatt och ökad medvetenhet om hållbar utveckling går 
att relatera Vegas hållbarhetsarbete till mål 11. Det finns både tydliga förutsättningar och hinder som grundar 
möjligheten att ligga i linje med denna målsättning, där verkligt intresse, kunskap, komplexitet och normativa 
värderingar är utmärkande.  
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1. INLEDNING 
 
Hållbar utveckling är sedan länge omtalat inom samhällsplanering. Begreppet introducerades 
på en internationell nivå år 1987 i den så kallade Brundtlandrapporten. I rapporten hävdas att 
social hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt skulle vara omöjligt att uppnå om miljön 
ödeläggs och naturresurserna överexploateras, menat att utveckling och tillväxt måste ske på 
miljöns villkor. Definitionen som gjordes lyder En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner, ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet, som ska fungera i samspel och stöd av varandra (FN-förbundet, 2012).  

Hållbar utveckling är idag ett populärt begrepp att använda sig av inom samhällsplanering, 
vid exempelvis beskrivningar av olika byggnadsprojekt, men hur väl det egentligen integreras 
genom hela processen är omdiskuterat. Begreppet beskrivs ofta som svårdefinierat, och det blir 
därför ibland svårt att avgöra huruvida ett projekt faktiskt arbetar mot en hållbar utveckling. 
Men år 2015 antogs Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. I dessa mål 
återspeglas de tre dimensionerna av hållbar utveckling i 17 globala mål, med diverse delmål 
inom olika kategorier (UNDP, 2015a). Målen är mer specificerade och anger därav något mer 
konkret i vilken riktning arbetet bör ske.  

Hållbarhetsarbetet kan beskrivas regleras och påverkar på en global, regional och lokal 
nivå, men det är på den lokala nivån större delen av insatserna görs. Det menas därför på att en 
välplanerad stad kan vara nyckeln till en hållbar utveckling (Engström, 2011). FN:s tidigare 
generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckte vid antagande av de globala målen för hållbar 
utveckling att Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom, och den sista att 
bekämpa klimatförändringarna. Därav kan sägas att en hållbar stadsplanering är avgörande för 
hur vår framtid kommer att se ut och vilken effekt vi kommer att ha på klimatet. Det är därför 
viktigt att byggnadsprojekt under byggnation idag ligger linje med de värderingar som Agenda 
2030 grundats i, oavsett om de kunnat ha de globala målen i åtanke under planeringsprocessen 
eller inte. Vad de globala målen egentligen kan sägas ge är en konkret gemensam målsättning, 
som i grund härstammar från debatter och målsättning om hållbar utveckling. Om 
byggnadsprojekt kan reflektera dessa mål kommer därför handla om den verkliga viljan att 
inkludera hållbar utveckling i arbetet.  

I denna uppsats har jag undersökt hur väl ett projekt som idag är under byggnation går i 
linje med de globala målen för hållbar utveckling. Det görs genom mål 11, vilket är det mål i 
Agenda 2030 som kan sägas har en tydlig stark koppling till samhällsplanering i städer. För att 
undersöka detta användes den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun, en stadsdel som byggs 
kring den nya pendeltågsstation med samma namn som öppnade i april 2019. Planeringen av 
projektet startade upp 2006, och detaljplaner vann laga kraft inte långt efter att de globala målen 
om hållbar utveckling antogs. Vega är således intressant att undersöka i och med att planeringen 
startade upp innan antagandet av Agenda 2030, och målen infördes under projektets utförande. 
Det skulle kunna argumenteras för att en sådan undersökning är orättvis, då ett projekt i detta 
skede inte kan ha haft en möjlighet att inkludera de globala målen i planeringen. Men som 
nämnt har debatten om hållbar utveckling varit på kartan en längre tid, och användandet av 
begreppet är populärt. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur väl mål 11 i Agenda 2030 kan sägas finnas med i byggnadsprojektet 
av Vega i Haninge kommun. Tanken är att det ska illustrera hur ett projekt under byggnation 
idag kan relatera till det mål i Agenda 2030 som rör en hållbar stadsplanering för målet om 
hållbara städer och samhällen. För att uppfylla syftet ställs följande frågeställningar: 
 

• Hur beskrivs hållbarhetsarbetet i planeringen av Vega?  
• Vilka aspekter i Vegas hållbarhetsarbete går att relatera till mål 11 i Agenda 2030? 
• Vilka förutsättningar och hinder går att identifiera i det praktiska utförandet för att 

kunna nå mål 11? 
 
1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla mål 11 i Agenda 2030, vilket grundas i att detta mål 
identifieras ha en tydlig relation till planeringen av en stad och hur en hållbar stadsutveckling 
kan utföras. Alla dimensioner av hållbar utveckling inkluderas eftersom dessa beskrivs som 
något som ska behandlas tillsammans.  

För de detaljplaner som omfattar den nya stadsdelen Vega valdes detaljplanerna för Vega 
2 och 4 ut till att undersökas djupare. Dessa behandlar området i närmast anslutning till 
pendeltågsstationen vilket är det område där fokus läggs i arbetet. Denna del av området är idag 
delvis färdigbyggt och resterande står under fortsatt byggnation, medan områdena omkring till 
större del står klart, och används därför för att representera arbetet i Vega. 
 
1.3 Metod 
För att besvara syftet har en kvalitativ metod använts. Valet av metod grundas i att den passar 
bäst för studien, då det ger en större förståelse för människors upplevelse av en situation, något 
som inte går att mäta kvantitativt med siffror. En kvalitativ metod är vad Bryman (2008) 
beskriver lägger tyngd på förståelsen av hur deltagare i en viss miljö tolkar den sociala 
verklighet som de utgörs av. Han menar på att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel 
mellan individer, och inte företeelser som finns ”där ute” och som går att skilja från dem som 
är inbegripna i konstruktionen av dem (Bryman, 2008, s. 341). Syftet med uppsatsen kan uppnås 
genom att dels undersöka hur olika aspekter av vikt återspeglas i planerna för Vega. Men också 
genom att undersöka hur aktörer som aktivt arbetar för att utveckla platsen uttrycker arbetet. 

Arbetet utgörs av en så kallad fallstudie, vilket betyder att det rör den komplexitet och 
specifika natur som de specifika fallet uppvisar (Bryman, 2008, s. 73). En fallstudie används i 
uppsatsen för att exemplifiera hur planering om hållbarhet kan se ut för liknande 
byggnadsprojekt (Bryman, 208, s. 77). Vega kan därför fungera som exempel för om projekt 
av denna typ går att relatera till hållbarhetsmål som uppkommit i senare skede. Detta har gjorts 
genom dokumentanalys som har kompletterats med intervjuer. Det är de som är med i 
planeringen som direkt kommer i kontakt med användningen av begreppet hållbar utveckling. 
Det är också genom de som använder begreppet som verkligheten kring innebörden uppstår, 
vilket vidare sätter grunden för hur arbetet ska utföras.  
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1.3.1 Dokumentstudie 
Det första steget var att läsa mig in i Agenda 2030, och se över de mål som direkt går att koppla 
till en hållbar stadsplanering. Där mål 11 om hållbara städer och samhällen pekades ut som 
utmärkande. Därefter kategoriserade jag dessa mål utifrån de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling.  

För att undersöka hur Vega uttrycker arbetet mot hållbar utveckling utfördes en 
dokumentanalys av de detaljplaner och program som finns att hitta rörande byggnationen av 
Vega. Utöver dessa dokument har jag även undersökt hemsidan Vegastan, som förmedlar den 
bild som används för att marknadsföra Vega. Att använda dokument som datakälla ger en bild 
av den vision Haninge kommun vill förmedla kring arbetet mot en hållbar utveckling. I detta 
beaktas att offentliga dokument är skapade utifrån förväntan om vem läsaren är och vad man 
genom dokumenten hoppas uppnå. Dokument ska därför förstås som formulerade i syfte att 
förmedla ett intryck som ska vara positivt för vad de representerar. Det som förmedlas i 
dokument, och vad som ligger bakom dess utformning, kan handla om viljan att ta upp viktiga 
frågor trots att det egentligen kan saknas en verklig vilja att ta itu med vad som behandlas 
(Bryman, 2008, s. 501). Bryman (2008) menar därför att dokument behöver ses för vad de i 
grunden är, det vill säga texter som formulerats i specifikt syfte och inte något som helt igenom 
speglar verkligheten. Därmed behövs det vid användning av dokument vid analysen stödjas 
med andra datakällor för att kunna förstå olika aspekter inom en organisation och dess 
funktionssätt.  
 
1.3.2 Litteraturgenomgång 
Den litteratur och tidigare forskning som valts ut beskriver arbetet med begreppet hållbar 
utveckling inom samhällsplaneringen, dess förutsättningar och utmaningar samt olika 
perspektiv av hur begreppet och de olika dimentionerna ska inkluderas. Detta används också 
som grund i analysen för förståelse av Vegas hållbarhetsarbete och hur det relaterar till vad som 
beskrivs som en hållbar stadsplanering samt relationen till mål 11 i Agenda 2030. Gunnel 
Forsbergs bok Samhällsplaneringens teori och praktik används då den ger en grundläggande 
beskrivning av tankesätt som är viktiga vid planering mot hållbar utveckling. Den ger även en 
inblick i problematik som kan stötas på, vilket ger en bra grund och förståelse i arbetet och till 
vidare analys. Boken är utformad för att ge kunskap till studenter genom användning av boken 
som kurslitteratur och ger på så sätt en bra bas i arbetet.  

I uppsatsen har även olika forskningsartiklar använts. Dessa beskriver arbetet kring att 
använda sig av kunskap om hållbarhet inom samhällsplaneringen. Denna kunskap används för 
att förstå de utmaningar som finns kring att kunna integrera olika mål i processen. 
Forskningsartiklarna tar bland annat upp de funktioner som begreppet hållbar utveckling har. 
Det beskrivs genom den språkliga funktionen och dess inverkan på bilden av hållbarhet i 
samhället, vilka effekter de olika dimensionerna kan ha för varandra och hur de vidare är 
beroende av varandra, samt hur den syn som finns på innebörden av hållbarhet påverkar 
huruvida människor tar till sig det och använder begreppet som sitt eget. 
 
1.3.3 Intervjustudier 
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I strävan mot att förstå hållbarhetsarbetet i Vega utfördes även intervjuer. De används som 
komplement till dokumentanalysen då detaljplaner och andra dokument inte ger en fullständig 
inblick i hur resonemang förts eller hur arbetet praktiskt ser ut. Semistrukturerade intervjuer 
utfördes då metoden ger möjlighet till flexibilitet, vilket Bryman (2008) beskriver ger utrymme 
till att forma undersökningens fokus utifrån viktiga frågor som framkommer under intervjuerna. 
Genom att metoden lägger stor vikt i hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar frågorna som 
ställs, ges en möjlighet att få fram det som uppfattas viktigt för den som intervjuas (Bryman, 
2008, s. 415).  

Två semistrukturerade intervjuer och en intervju i form av mailkontakt utfördes. Intervjuer 
hölls med projektledare Peter Wrangsell från Haninge kommun, och genom honom 
representeras till viss del Haninge kommuns synsätt och arbete i Vega. Förväntningarna på 
intervjun var att få följa några av de resonemang som förts under planeringsskedet, och vidare 
specifikt hur det resonerats kring de olika hållbarhetsaspekterna och om Agenda 2030 hanterats 
något inom projektet. Vad jag upptäckte när jag sökte kontakt med olika aktörer delaktiga i 
projektet Vega är att det är svårt att hitta personer som varit med sedan start och som därmed 
besvarar dessa frågor. Grunden till detta är dels till följd av att sådana projekt tar lång tid och 
att tjänster tillsätts på nytt under tiden. Det blev även än mer tydligt under intervjun med 
Wrangsell, som själv tillsattes tjänsten som projektledare i februari 2019. Intervjun kom därför 
mer in på hur olika aspekter av hållbarhet upplevs reflekteras i det skede som Vega befinner sig 
i nuläget. 

Den intervjuguide som förberetts innan intervjun kom till användning som ett stöd för att 
täcka de teman som var av intresse, men de frågor som förberetts kom inte till större 
användning. Dessa teman är detsamma som de som använts i intervjuguiden till de exploatörer 
som intervjuats (se Bilaga 1). Intervjun kom även in på olika konflikter och problematik som 
stötts på i projektets senare skede. Snarare än att handla om de resonemang som förts, vid 
målsättning och bestämmelser om hur arbetet ska utföras, kom det istället att handla mer om 
upplevelser av vad som är praktiskt möjligt gällande hållbar utveckling. Mer fokus lades i hur 
den upplevda känslan uttrycktes av den roll som hållbarhetsarbetet speglar i utförandet. 
Intervjun gav en utvecklad förståelse för hur hållbarhetsarbetet faktiskt ser ut, utöver det 
beskrivet i planerna.  

Intervjuer utfördes även med två av de byggbolag som står för bostäder kring 
pendeltågsstationen i Vega. En semistrukturerad intervju utfördes med Stena Fastigheter, där 
fastighetschef Lena Rydow och projektchef Sevil Ahmadi medverkade. Denna intervju gav en 
bra inblick i hur ett större företag som förvaltar både bostadsrätter och hyresrätter kan arbeta 
med hållbar utveckling. Frågor utformade från intervjuguiden (se Bilaga 1) ställdes via mail till 
Ikano Bostad, vilket besvarades av biträdande projektledare Katarina Tibell. Jag hade även 
möjlighet att få följdfrågor besvarade vilket gav viss fördjupning i de områden som jag ville 
veta mer om. Svaren blev utförliga men vid skriftliga svar riskeras de djup och den flexibilitet 
som en intervju kan bidra med att förloras. Jag upplevde också under arbetets gång att de svar 
jag fått via mail inte blev riktigt lika uttömmande som de i övriga intervjuer.  

Samtliga medverkade informerades vid intervjutillfället om syftet med uppsatsen samt 
tillfrågades och godkände att anges med namn i denna studie. 
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1.3.4 Urval 
Vid val av dokument och intervjupersoner användes ett så kallat målstyrt urval. Detta innebär 
att de enheter, såsom individer, organisationer eller dokument, väljs utifrån den direkta 
koppling de har till de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2008, s. 350).  

De dokument som riktats störst fokus i arbetet är detaljplanerna, gestaltningsprogram som 
finns för Vega 2 och 4. Dessa utgör tillsammans området i närmast anslutning till 
pendeltågsstationen, varav vissa delar står klart medan andra fortfarande är under byggnation 
idag. Övriga detaljplaner lästes igenom översiktligt, men då dessa beskriver de aspekter rörande 
hållbar utveckling i ungefär samma mån som detaljplaner för Vega 2 och 4 kommer de övriga 
inte att ägnas större fokus i uppsatsen. Hållbarhetsprogrammet som tagits fram i samband med 
planeringen av Vega valdes att inräknas eftersom det ska fungera som de ramverk exploatörer 
ska använda sig av i arbetet. Hemsidan Vegastan används då den är främst riktad till de som är 
intresserade av att flytta in i Vega, och vad som marknadsförs kontra vad som står i detaljplaner 
är också en del i att undersökningen av Vegas hållbarhet. Det är viktigt att det som berättas utåt 
faktiskt återspeglas i arbetet, att den vision och bild man vill ge av projektet är likvärdiga med 
det praktiska utförandet, för att uppnå ett verkligt arbete för en hållbar utveckling.  

Projektledare för Vega valdes eftersom han representerar Haninge kommuns sida i 
projektet, och kan bidra med en övergripande bild av hur arbetet ser ut i sin helhet. Intervjuer 
av byggherrar utfördes då exploatörer är en stor del inom byggnadsprojekt. Det kan sägas att 
det är de som sätter planen i verket. De besitter också viss makt i utformning av 
byggnadsprojekt, och därmed har en direkt påverkan på hur hållbarhetsarbetet fungerar. 
Kommunen sätter upp en del av de ramverk för vilket exploatörer kan arbeta inom, och det är 
kommunen som lägger upp planer för den vision de vill se förverkligas. Däremot är de 
exploatörer som till stor del för arbetet vidare och har en del av ansvaret i att bygga och 
förverkliga en hållbar utveckling. För att kunna följa de olika skeden inom vilket 
byggnadsprojektet utvecklas är det därför av intresse att undersöka olika aktörer, med olika 
förutsättningar och handlingsutrymmen. Jag försökte i detta även få kontakt med 
samhällsplanerare på Haninge kommun för att få besvarat hur deras allmänna hållbarhetsarbete 
ser ut. Jag lyckades inte komma i kontakt med något för detta och därför kan det saknas 
utfyllande svar från ett sådant perspektiv som kanske hade inkluderat sådant som inte finns med 
i större beskrivning i dokumenten om Vega.  

Valet av byggbolag som intervjuades grundas i att de står för bostäder i nära anslutning till 
pendeltågsstationen, vilket som nämnt är en del av Vega som idag står delvis färdigt och delvis 
under byggnation. Både Stena Fastigheter och Ikano Bostad har bostäder som är kommande i 
området. Utöver det har även Ikano Bostad bostäder till försäljning i nuläget, och Stena 
Fastigheter har bostäder som är slutsålda. De båda fastighetsbolagen är alltså kvar vid 
byggnation och försäljning. Vidare är det även intressant att inkludera Stena Fastigheter då de 
förvaltar både hyresrätter och bostadsrätter medan Ikano Bostad förvaltar bostadsrätter i 
området. 

Jag kontaktade även flera av de byggbolag som står för bostäder i Vega, men fick antingen 
ingen återkoppling eller som svar att de inte kunde hjälpa till med att besvara dessa frågor. 
 
1.3.5 Observation 
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För att få en bättre bild av hur området är utformat gjorde jag en observation. När jag 
observerade området valde jag inte att titta på något specifikt. Jag åkte runt i området för att 
skapa en bild av hur det ser ut idag, vilket skede projektet befinner sig i och vilken känsla jag 
fick. Efter observationen skrev jag ner de tankar och känslor som uppstått samt den bild jag 
fick av platsen. Att utföra en observation klargjorde att Vega är ett stort område och att planera 
så mycket samtidigt kräver en viss finess. Jag fick en bättre förståelse för de olika delar som 
beskrivits, både för de dokument jag läst och det jag fått höra under intervjuerna. Min bild av 
Vega är att utkanten skapas mer likt en förort med radhus och villor, och närmare 
pendeltågsstationen börjar det mer och mer ses en tydlig stadskaraktär med högre hus. 

Material från observationen uttrycks inte i uppsatsen utan användes för egen del för att få 
en utvecklad förståelse av de område jag undersökt.  
 
1.3.6 Analys 
För analysen kodade jag mitt material i olika teman, där jag valde att utgå ifrån Agenda 2030 
eftersom det är vad jag vill jämföra Vega emot. Jag började med att identifiera de definitioner 
och beskrivningar som gick att koppla till de tre dimensionerna ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar utveckling, samt att jag la till en kategori för transport. Att utgå från de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling valdes eftersom dessa ska finnas med som centrala mål 
som byggnadsprojekt ska ha, vilket dessutom är vad som utvecklat globala mål såsom Agenda 
2030. Att lägga till kategorin transport i arbetet valde jag dels då Vega byggs i anslutning till 
en ny pendeltågsstation, men också då hållbara transporter är ett mål inom mål 11 i Agenda 
2030. Jag delade upp de olika delmålen i mål 11 inom dessa kategorier, vilket även gjordes med 
de material jag samlat om Vega. Det kategoriserade materialet analyseras i kontext till varandra 
för att se hur väl det globala målet för hållbara städer och samhällen reflekterats i Vegas 
planering och utförande. Resultatet ställs sedan även i relation till den litteratur som presenteras. 
Detta gjordes i strävan efter att förstå relationen mellan målen i Agenda 2030, samt 
hållbarhetsdimensionerna de är framkomna ur, och hållbarhetsarbetet i Vega.  
 
2. HÅLLBAR UTVECKLING I SAMHÄLLSPLANERINGEN 
 
För att förstå arbetet som sker mot en hållbar utveckling presenteras här litteratur och tidigare 
forskning kring hur det kan se ut när begreppet används inom samhällsplanering. I och med 
detta illustreras hållbarhetsarbetets förutsättningar och utmaningar samt viktiga aspekter för att 
uppnå en hållbar stadsutveckling, och vidare vad det kan bidra med. 

För all planering ska det övergripande målet vara att bidra till ett hållbart samhälle, vilket 
även ska inkludera jämställdhet och jämlikhet. Mål för att uppnå detta finns bland annat 
formulerade på en internationell nivå, genom till exempel de globala mål för hållbar utveckling 
inom FN som antogs 2015 (Forsberg, 2019). Planeringen för en utveckling mot hållbarhet och 
jämställdhet beskrivs av Forsberg (2019) ske inom ramen för tre övergripande fält, 
ekologisk/fysisk, social/kulturell och ekonomisk, varav de vidare sker på tre administrerande 
nivåer: kommunal, regional och global. Forsberg (2019) beskriver också att en hållbar 
utveckling endast nås då alla de tre dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk, tas hänsyn 
till samtidigt. Hon menar att den uppdelning som ofta görs kan förstås då det gör hanteringen 
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av begreppet något mer hanterbart men att det går emot de kärnvärde begreppet har. Därför 
behöver projekt i framtiden vara komplexa, och de tre dimensionerna av hållbarhet behöver 
dessutom förstås som något som ska användas genom att tänka på dem tillsammans (Forsberg, 
2019).  

Den funktion som begreppet hållbar utveckling spelar är något som inte alltid är helt tydligt 
definierat. Trots att begreppet besitter en sådan komplexitet har det fått en styrande roll vid 
formuleringen av diverse planer. Enligt Tahvilzadeh, Montin & Cullberg (2017) kan det förstås 
genom att framställa begreppet utifrån funktionen som en diskurs eller språklig politisk 
mekanism, vars syfte är att locka positiva tillgångar för att vidare åstadkomma något. Det är 
genom denna användning av begreppet som det går att förstå hur det kommit att bli 
dominerande och nästan självklart begrepp inom stadsutvecklingspolitiken. Hållbarhet, och 
användningen av begreppet, beskrivs som ”allt och ingenting” och att det även endast är under 
vissa omständigheter som det får en styrande roll (Tahvilzadeh et al., 2017). 

I de globala målen som utgör Agenda 2030 genomsyras av ett starkare fokus på miljö och 
hållbar utveckling. Det ska eftersträvas att integrera ekologisk, social och ekonomisk 
utveckling, och de olika dimensionerna ska tillmätas lika stor vikt i utvecklingsarbetet 
(Forsberg, 2019). Detta problematiseras av Forsberg (2019) då hon menar på att tidigare 
erfarenheter visat på att det i praktiken är svårt att genomföra. Av de tre dimensionerna för 
hållbar utveckling har det ofta varit den sociala hållbarheten som fått minst utrymme vad gäller 
den bebyggda miljön. Hon uttrycker att strävan efter rättvis och jämställd behandling genom 
att behandla alla lika och planera för den allmännas bästa är problematiskt och i sig bidrar till 
orättvis behandling. Forsberg (2019) menar är att det finns viktiga skillnader mellan olika 
gruppers behov och vanor, vilket härstammar från att det finns olika livsstilar, vanor och 
preferenser i samhället.  

Att det planeras för en viss typ av människa, och vad det bidrar till, är något Karin Bradley 
(2009) går in mer på. Hon menar på att det finns ojämlikheter inom miljöfrågor, sett till de 
rådande socioekonomiska strukturer och en hållbarhetspolitik, som gynnar vissa sociala 
grupper och marginaliserar andra. Bradley (2009) beskriver att det inte ofta diskuteras vad 
hållbarhet betyder mer specifikt, sett till olika beteendemönster i relation till miljöfrågor. 

Den definition som används för hållbara livsstilar är ofta utifrån en specifik 
socioekonomisk grupp, ofta baserad på en medelklassnorm. Det är renhet, användning av 
energisnåla alternativa energikällor, avfallssortering och liknande som är den definition av 
hållbarhet som återspeglas i invånares syn på vad en hållbar livsstil innebär. Denna definition 
tas ofta som ”riktigt” och ”korrekt”, vilket Bradley (2009) beskriver som en paradox eftersom 
det ofta är dessa personer som egentligen lämnar de större avtrycket på klimatet, genom bland 
annat resor, större boyta, ägande av fler bostäder etcetera. Här tas vikten av språket upp och 
hon menar att kopplingen mellan det språkliga och definitionen av miljömedvetna livsstilar har 
en avgörande roll. De beteenden som står utanför den norm som fått definiera hållbara livsstilar 
får därför ofta mindre uppmärksamhet som hållbara, då de språkligt inte uttrycks ha hållbarhet 
som avsikt, trots att de i verkligheten bidrar till bland annat minskade utsläpp genom mer 
medvetna val och eftertänksam konsumtion (Bradley, 2009). För att öppna upp för en mer 
jämställd planering, inkludera fler samt att bidra till en känsla av ansvar så krävs det att dessa 
beteenden får större uppmärksamhet menar Bradley (2009). Istället för att endast försöka ändra 
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beteenden hos de som står utanför satta normen behövs det uppmärksammas att det där också 
finns mycket att se och lära. 

Definitionen av den sociala hållbarheten beskrivs av Forsberg (2019) som olika beroende 
på av vem begreppet används. Den definition som används idag har utvecklats till att mer handla 
om individen, med frågor som rör identitet, pliktkänsla, sociala nätverk och socialt kapital. 
Forsberg (2019) beskriver vidare två olika förhållningssätt som är vanliga vid planering av 
social hållbarhet inom urban planering. Det första förhållningssättet är social hållbarhet som 
jämlikhet. Detta förhållningssätt är det mer individbaserade av de två och handlar om 
inkludering eller exkludering i en stad, om tillgänglighet, tillhörighet och trygghet. Där beskrivs 
det som viktigt att det inte finns uppenbara fysiska hinder för en individ att besöka en plats, 
men även känslan om rätten att besöka en plats och föreställningen om vem som passar in och 
inte är viktig. Det är alltså inte endast den fysiska möjligheten att besöka en plats som utgör om 
en individ har jämlik tillgång till den. En annan viktig aspekt är att väga in många olika gruppers 
behov för att uppnå social hållbarhet enligt detta förhållningssätt. Det andra förhållningssättet 
är mer platsfokuserat, och beskriver social hållbarhet som samhällssystem. Detta handlar om 
att skapa en uppbyggnad av nätverk och sociala kapital mellan individer på en plats, samtidigt 
som ett fokus på hur samhället som kollektiv enhet ska fungera finns. Utvecklingen av socialt 
kapital beskrivs ske genom att skapa engagemang, social interaktion, deltagande, stabilitet, 
trygghet samt en positiv känsla av platsen. Det inkluderar både faktorer som handlar om platsen 
i sig och om de personer som använder platsen. Det behövs också byggas miljöer som bidrar 
till trygghet för de som bor på platsen och som samtidigt är tillgängliga och öppna för besökare 
och inflyttande (Forsberg, 2019).  

Demuzere et al. (2014) beskriver i sin artikel hur en medveten planering, och utformning 
av gröna utrymmen, kan bidra till en utveckling av klimatbeständiga stadsområden och att 
uppnå minskade utsläpp. Detta synsätt går att relatera som ett exempel till ovan beskriva 
förhållningssätt om social hållbarhet som samhällssystem. De beskriver i artikeln hur 
grönområden bidrar till att främja både en individuell och kollektiv anpassningsförmåga, för att 
göra nödvändiga förändringar när situationer kräver det, som exempelvis vid frågan om 
klimatförändringar. Denna utformning visar kunna bidra till den sociala hållbarheten vilket i 
sin tur ger förutsättningar för den ekologiska hållbarheten. De beskriver också hur förvaltning 
av sin egen omgivning, genom bland annat gemensam skötsel eller parkförvaltning, kan bidra 
till en känsla av att kunna påverka sin omgivning och bidra till att den blir mer gynnsam. 
Demuzere et al. (2014) tar även upp hur klimatutbildningsprogram visat på att deltagare skapar 
en egenförmåga, social kompetens och en känsla av medborgerligt ansvar, vilket i sin tur leder 
till starkare band och relation till platsen. De menar också att känslan av ägande och ansvar 
främjar ett klimatpositivt beteende, då individer är mer benägna att agera försiktigt på en plats 
de värderar. Även för gemenskapen i städer med hög densitet så har grönområden visats leda 
till en förbättring av den sociala interaktionen, samhällsförbindelser och tillfredsställelsen 
(Demuzere et al, 2014).  
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3. HÅLLBAR UTVECKLING OCH DE GLOBALA MÅLEN 
 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för vad hållbar utveckling är och vad Agenda 2030 
står för. Det är idén om hållbar utveckling som de globala målen vuxit fram ur, därför 
presenteras dem först. Efter det beskrivs övergripande vad Agenda 2030 innebär för att sedan 
gå in mer specifikt på mål 11 om hållbara städer och samhällen. Kapitlet kan ses som en översikt 
över de aspekter som kommer att användas i analysen för att se hur väl dessa har integrerats i 
Vega.  
 
3.1 Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling beskrivs som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov (UNDP, 2015a). 
Begreppet myntades år 1989 i Buntlandsrappoeten och har sedan dess fortsatt vara det som 
eftersträvas inom samhällsplanering. En hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna 
miljö/ekologisk, det sociala och ekonomi. Den ekologiska hållbarheten innefattar allt runt 
jordens ekosystem (KTH, 2018a). Det ekologiska betraktas som grunden för hållbar utveckling. 
Det kan sägas att de ekonomiska och sociala förutsättningarna är beroende av hur väl vi 
förvaltar våra ekosystem, och resurser behöver därmed utvinnas på ett sådant sätt att naturen 
hinner återhämta sig (SACF, u.å.). Inom den sociala hållbarheten är det individens behov, 
välbefinnande och rättigheter fokus, samt alla människors rätt till lika behandling det som 
eftersträvas (KTH, 2018b). Ekonomisk hållbarhet innebär att bygga ekonomiska system som är 
hållbara på längre sikt. Ledord för detta är en hållbar konsumtion och produktion, och det 
handlar vidare om att hushålla med resurser på ett sådant sätt att även de andra dimensionerna 
av hållbarhet förverkligas (SACF, u.å.).  
 
3.2 Agenda 2030 
Hållbar utveckling ligger till grund för skapandet av flertalet riktlinjer och mål. Ett av dessa är 
de globala målen för hållbar utveckling kallat Agenda 2030 som år 2015 antogs av FN:s 
medlemsländer. Agenda 2030 utgörs av 17 mål bestående av sammantaget 169 delmål och 230 
globala indikationer. De olika målen är menade att vara integrerade och odelbara, och de ska 
prioriteras likvärdigt trots sina nummer, där ett mål inte ska sättas före ett annat. Det beskrivs 
att vi genom att uppfylla ett mål bidrar till att bana en förenklad väg mot att uppnå ett annat 
mål. Det är också genom dessa formulerade mål vi fram till 2030 ska avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter och orättvisor inom och mellan länder, bygga fredliga, rättvisa och 
inkluderande samhällen, och lösa klimatkrisen (UNDP, 2015a). 
 
3.3 Hållbara städer och samhällen 
Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 förväntas denna 
andel ha uppstigit till 70 procent (UNDP, 2015b). Globalt sett står också städer för ca 70 procent 
av växthusutsläppen. Därför argumenteras en hållbar stadsutveckling spela en avgörande roll i 
människors livskvalitet och för planetens välmående. Det är också insatser på den regionala 
och lokala nivån som spelar en avgörande roll för att kunna skapa hållbara städer (Frykman, 
2018). Växande städer beskrivs både kunna skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men 
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också vad som kan komma att vara en bidragande faktor till ökade sociala klyftor och 
påfrestningar på ekosystem. Dessa snabba och stora inflyttningar till städer beskrivs därmed 
ställa nya krav som behöver bemötas på ett ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart sätt 
(UNDP, 2015b).  

Mål 11 i Agenda 2030 syftar specifikt till en utveckling mot hållbara städer och samhällen. 
Definitionen av en hållbar stadsutveckling omfattas av ett hållbart byggande och en hållbar 
planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare 
kemikaliehantering. Detta beskrivs komma att kräva ny teknik och ett samarbete mellan flera 
sektorer. För att utveckla säkra och hållbara städer för framtiden behövs en inkluderande och 
innovativ stadsplanering (UNDP, 2015b). Mål 11 består av tio delmål vilka är: 

 
11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad 
11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
11.4 Skydda naturens kultur- och naturarv 
11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
11.6 Minska städers miljöpåverkan 
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla  
11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering 
11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofreducering  
11.C Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation 
 
Generellt för de olika delmålen är att de ska uppnås ekonomiskt överkomligt samt ska vara till 
för alla. Det finns alltså med ett jämställdhetsperspektiv som genomsyrar de olika delmålen. 
Mål 11.1 till och med 11.7 kan beskrivas ha en mer direkt koppling till planeringen av själva 
stadsdelen, medan mål 11.A, 11.B och 11.C har ett fokus på de större strukturerna kring staden. 
 
4. VEGA 
 
Detta kapitel presenterar bakgrunden till Vega, den planering som sker och området det 
omfattar. Här presenteras även den vision som finns av Vega och den bild man vill skapa av 
stadsdelen.  
 
4.1 Bakgrund 
Projektet att bygga stadsdel Vega startade upp 2004 som ett gemensamt mål mellan Haninge 
kommun, SL, Trafikverket och Länsstyrelsen. Stadsdelen bestämdes då att planeras runt om en 
planerad ny pendeltågsstation som idag är Station Vega, belägen mellan Skogås och Haninge 
söder om Stockholm. Stadsdelen planerades då för ca 10 000 invånare. Den mark som 
stadsdelen idag byggs på bestod tidigare av obebyggd mark, karaktäriserad natur och skog och 
med angränsande bebyggelse av äldre sommarhuskaraktär blandat med nyare villor. Hela 
området är indelat i sex detaljplaner, illustrerat i Figur 1, och det är ett stort område som 
inkluderar olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer (Haninge kommun, 2015b).  
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Den nya pendeltågsstationen öppnade i april 2019 och idag står mycket av bebyggelsen 
klar. Stadsdelen Vega beskrivs byggd med en strävan att skapa stadskaraktär med närhet till 
natur. Målet för Vega är också att vara en ekologisk, socialt, ekonomiskt och fysisk hållbar 
stadsdel. 

Figur 1. Programområdets indelning i sex detaljplaner.  
Källa: Haninge kommun, 2015b, s. 6. 
 
4.2 Visionen av Vega 
På hemsidan Vegastan.se beskrivs hur det i Vega ska vara enkelt att välja klimatsmarta 
alternativ. Det beskrivs också att varje del av planeringsprocessen i Vega är präglat av ett 
hållbarhetstänk, inkluderat även under själva byggnadsfasen, där byggmaterial ska återvinnas 
och energianvändningen vid byggnation ska hållas låg. I Vega ska gång- och cykelvägar 
prioriteras framför bilen, och för att bidra till att cykeln ska vara ett enkelt val ska 
infrastrukturen utgöras av många cykelparkeringar. Det ska finnas en god tillgängligheten till 
kollektivtrafik och byggnationen ska hållas tät, och man vill även se möjlighet att ladda elbilar 
på flera ställen. Det beskrivs vidare hur Vega ska vara ett lågenergisamhälle, där så lite energi 
som möjligt förbrukas av byggnader, utrustning, gatubelysning, vatten och avfall tillsammans 
(Vegastan, u.å.). 

Den ursprungliga naturen ska fungera som utgångspunkt och inspiration vid byggnad av 
bostäder. De bostäder närmast pendeltågsstationen blir höga bostadshus och i utkanten av 
stadsdelen byggs främst villor och radhus. Ambitionen för Vega är att vara en attraktiv, vacker 
och inspirerande stadsdel. För att uppnå det målet ska även lokaler för bland annat butiker, 
restauranger, kontor, och andra verksamheter finnas för att erbjuda ett så komplett utbud som 
möjligt av service och handel. Gemenskapen lyfts också som viktig på Vasastans hemsida. 
Gårdar och utrymmen ska vara tätt belagda vilket ska skapa sociala rum för umgänge och 
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sociala möten. En del hus får gemensamma takterrasser och andra kollektiva utrymmen, samt 
även gemensamma platser som torg, parker och grönområden (Vegastan, u.å.). 
 
5. VEGAS HÅLLBARHETSARBETE 
 
Kapitlet redogör för hur arbetet med Vega sker praktiskt i relation till hållbar utveckling. I de 
olika detaljplanerna går att finna de olika hållbarhetsdimensionerna, ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Genom olika dokument såsom detaljplaner och genom intervjuer med 
aktörer i Vega kommer jag utifrån dessa rubriker, samt en rubrik för transport, i detta kapitel 
att undersöka Vegas hållbarhetsarbete. 

Figur 2. Planområdet innan byggnation. 
Källa: Liljewall arkitekter, 2015, s. 26. 

Figur 3. Illustration av planerad bebyggelse i Vega.  
Källa: Vegastan, 2018.  
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5.1 Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska hållbarheten beskrivs som den aspekt där stort fokus vanligen läggs inom 
byggnadsprojekt. Även i Vega går att se ett tydligt fokus på de ekologiska aspekterna av 
hållbarhet. 

Allmänt för detaljplanerna av den nya stadsdelen Vega är att de omfattar en stor del mark 
som inte tidigare tagits i anspråk. Figur 2 visar hur platsen såg ut innan byggnation och Figur 3 
illustrerar den tänkta utformningen. Jämförelsen av dessa visar tydligt på hur byggnationen av 
Vega medför en stor förändring, sett till den ursprungliga utformningen av platsen. I avseende 
av detta vill man i Vega att nyanläggningar ska ske med en god anpassning till natur, sett till 
både funktion och miljö. Naturen ska bevaras så långt som möjligt, vilket inkluderar bevarande 
av träd samt nyplanteringar. I detaljplanerna tas det hänsyn till värdefull natur som utpekats, 
och det tas även in att bevarad natur ska göras tillgängliga bland annat med anlagda stigar 
(Haninge kommun, 2015a, 2015b; Liljewall arkitekter, 2015). Att bevara naturen är något Peter 
Wrangsell, projektledare för Vega, beskriver som delvis problematiskt. Han beskriver 
fortsättningsvis under intervjun att han tror det mest ideologiska hade kunnat vara att skövla 
allt och sedan låta platsen återhämta sig naturligt vilket då skulle skapa en, vad han kallar, 
hållbar skog. När man exploaterat marken genom att hugga ner skog och spara de träd man vill 
bevara uppstår ett problem då de inte är starka nog att stå i utkanten, eftersom de tidigare varit 
omringade av skog. Dessa träd är både höga och svaga vilket medför en viss risk i området och 
därmed kan de komma att behövas fällas, vilket gör att naturen inte kan bevaras i den mån som 
planerats.  

Att bevara vegetationen i området beskrivs utöver att bidra till trivsel som en 
koldioxidfälla, som begränsar luftföroreningar, förbättrar luftkvalitet och förebygger 
översvämning (Haninge kommun, 2015a). För att motverka översvämningar av ska marken 
höjdsättas (Haninge kommun, 2015b). I strävan att efterlikna stad har det byggts hus med låga 
entréer, det är även influerat av att tillgängliggöra för alla, men detta kan bidra till en 
problematik vad gäller hållbarhet med vatten och översvämning berättar Wrangsell. Den 
karaktär man vill uppnå i Vega är den av en stad. Wrangsell menar att i praktiken är sådana 
karaktärer som utgör till exempel Stockholm, där han tror att en del inspiration är hämtad, 
byggda under andra förutsättningar som påverkat dess utformning och är därför till viss del inte 
helt lämplig målbild att eftersträva.  

De byggnader som omfattas av detaljplanerna beskrivs ska uppföras i material och teknik 
i enlighet med ett energieffektivt och ekologiskt byggande som ska ge energisnåla och sunda 
bostäder och lokaler. Det ska även ske utan skadlig miljöpåverkan vid tillverkning, under 
brukningstiden och vid återbruk, vilket också finns med som krav i hållbarhetsprogrammet. Det 
innebär byggnader med förnyelsebara material utan farliga kemikalier och goda klimatskal 
(Haninge kommun, 2015a, 2015b).  

Energieffektivitet genomsyrar planerna och de beskrivs även att det ska eftersträvas i bland 
annat byggnader, gatubelysning, avfall och transport. För att uppnå det är en låg elförbrukning 
en viktig faktor (Haninge kommun, 2015a). Hållbarhetsprogrammet (2011) ställer krav på vad 
exploatörerna har att tillgodose vid byggnation, där det bland annat uttrycks kriterier vad gäller 
utformningen på bostäderna. Det inkluderar robusta klimatskal, att minst 20 procent av den nya 
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bebyggelsen av klimatskäl bör utföras i trä, samt att den energiförsörjning som sker ska vara av 
förnybar energi. En hög miljöprofil ska genomsyra arkitekturen i utformningen av den byggda 
miljön vad gäller både gestaltning och materialval. I intervjun med Stena Fastigheter berättar 
fastighetschef Lena Rydow att det just nu är i ett tidigt skede med att starta upp ett samarbete 
tillsammans med Stena Recycle, ett annat företag inom Stena koncernen, som arbetar med 
återvunna material vilket de hoppas på att kunna introducera i framtida byggprojekt. Sådana 
typer av samarbeten menar Rydow är det som kan komma att bli ett alternativt sätt att bygga 
och använda resurser. Ett sådant samarbete illustrerar i detta fall ett exempel på hur man kan 
dra nytta av olika kunskaper. De informerar även att Stena Fastigheter bygger trähus i Vega, 
vilket beskrivs vara en del av hållbarhetstänket. Stena Fastigheter beskriver sig generellt ha en 
hög standard i sina projekt, och i detta berättar projektchef Sevil Ahmadi att miljöbyggnad 
silver är deras lägsta krav. 

Miljöbyggnad är ett företag som utför miljöcertifiering av bostäder, vilket även granskas 
av en oberoende tredje part innan en certifiering ges ut. Det görs dessutom uppföljande 
kontroller efter två år för att se till att allt fortsatt stämmer. Det finns tre nivåer av 
miljöcertifiering, Brons där endast krav om att följa lagar eller existerande rekommendationer 
ställs men som också kontrolleras av miljöbyggnad, nästa nivå är Silver som ställer något större 
krav än att endast följa lagkrav, och till sist Guld som är den mest ambitiösa nivån med mycket 
höga krav och där även krav på en hög trivsel hos boende i bostaden ställs. Silver är den mest 
förekommande målsättningen från byggbolag och det visar på ett engagemang kring 
miljöfrågor och till de som ska vistas i byggnaden (SGBC, 2018).  

Rydow berättar att de har ett starkt intresse av att bygga i bra kvalitet, något som delvis 
grundas i att de själva står kvar och äger bostäderna under lång tid. För att underlätta 
förvaltningen och inte behöva byta ut material för ofta väljs också mer slitstarka material ut 
direkt. De menar också på att de har en stor erfarenhetsbank utifrån att de har så många 
lägenheter som de förvaltat under många år vilket ger dem vissa förutsättningar i arbetet med 
hållbarhet. 

Katarina Tibell, biträdande projektledare, från Ikano Bostad berättar att en bra 
boendestandard är något alla hemmen behöver, och detta görs genom att de alltid använder 
testade material. Hon informerar att de använder SundaHus, vilket fungerar som stöd i arbetet 
med miljöfrågor vad gäller medvetna materialval. 

Avfallshantering beskrivs i Detaljplan 2 (2015a) som en del av kretsloppet, och i 
Hållbarhetsprogrammet (2011) finns kriterier på att system ska utformas så att matavfall enkelt 
ska kunna komposteras. Bland annat ska det finnas insamlingar av avfall vid bostäder, utan att 
det för med sig olägenheter. Rydow, från Stena Fastigheter, berättas att de har krav på tretton 
avfallsfraktioner för hantering av avfall i sina områden. Något hon inte tror alla har, men som 
för dem är ett av de miljö och kvalitetskrav hon beskriver för dem vara avgörande för att kunna 
få vidare ett projekt.  

Wrangsell menar att ingen i grunden vill bidra till att förstöra miljön. Men om en inte vet 
hur det konkret ska göras så kommer de billigare, och därmed ofta det mindre miljövänliga 
alternativet användas. Det är också därför han menar att det måste finnas tydliga riktlinjer, till 
exempel vilka kemikalier som ska användas. Det ska göras hanterbart för alla och finnas en 
möjlighet att implementera dem. Finns det ingen möjlighet att göra det som krävs kommer det 
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inte heller göras menar han då. Wrangsell beskriver i detta att kommunen måste tillgodose med 
möjlighet till avfallshantering vid byggnation, för att också kunna fylla de krav 
hållbarhetsprogrammet ställer om en hållbar hantering.  
 
5.2 Social hållbarhet 
Den sociala hållbarheten är den som beskrivs som det som ofta hamnar i skymundan. Vad som 
är intressant i detta fall är att det av båda fastighetsbolagen, Stena Fastigheter och Ikano Bostad, 
tar upp det sociala som stort intresse och den dimension de till stor del kan bidra till. För 
programmet i Vega är en bärande idé att skapa vackra och levande gaturum, med bebyggelse 
på båda sidor av gatan. På så sätt menas det att det uppnås både trygga och befolkade gator som 
leder förbi bostadshus och inte genom obebyggda skogspartier. Även torgen, platser och 
anlagda parker ska omgivas av bebyggelse och gator som ska fungera som trygghets- och 
trivselskapande inslag i stadslivet. I Detaljplan 2 (2015a) föreslås bebyggelsen till stora delar 
bestå av en kvartersstruktur med kringbyggda gårdar, vilket ska ge ett bra lokalklimat. 
Byggnaderna placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden och kvarterets läge vid allmän 
gata och torg samt närhet till befintliga bostäder.  

De allmänna platserna och gaturummen ska liksom byggnader utformas fullt tillgängliga, 
för barn, äldre och funktionshindrade och de ska utformas på ett sådant sätt att orienterbarheten 
och nyttjandet inte hindras. De gröna ytorna ska tillsammans med gaturum ingå i ett nät av 
mötesplatser, där naturytor byggs ihop med parker av olika storlekar, med gatunät och med 
varandra (Haninge kommun, 2015a). Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för en 
blandad stadsmiljö med närhet till bevarad natur och öppna parker. Naturmarken inom och 
utanför planen kommer fungera för en viktig yta för när-reaktion, därför ska dessa vårdas och 
där de lämpas ställas iordning, göras gångstråk, placera parkbänkar och dylikt. Även natur som 
bevaras ska göras tillgänglig, genom exempelvis anlagda stigar. Genom att skapa attraktiva 
utemiljöer bestående av en varierande karaktär bidrar det till att alla stadsdelens invånare bjuds 
till att vistas ute. För den skolgårdstomt som planeras är ambitionen att den även vidare ska 
utvecklas till att fungera som lokalt kultur- och fritidscentrum för både boende och besökare. 

I Gestaltningsprogrammet (2015) beskrivs hur stadsdelen karaktäriseras av mångfald och 
en variation av bostadstyper. Vilka upplåtelseformer bostäderna får avgörs först i avtal med 
exploatörer. Ikano Bostad har byggt bostadsrätter och Stena Fastigheter både bostads- och 
hyresrätter. I nuläget har Stena Fastigheter främst bostadsrätter klara och hyresrätter är de som 
främst ska byggas i kommande projekt, deras strävan är att de ska bidra med cirka 50/50 för 
sina bostäder. Under intervjun med Stena Fastigheter talar både Rydow och Ahmadi om hur 
det är viktigt att det är samma standard oavsett upplåtelseform. Rydow berättar att det utåt, eller 
inåt, inte ska gå att avgöra vilket av dem det är. En annan aspekt som är viktigt är långsiktighet, 
där det dels behövs lägenheter som fungerar i olika livscykler, samt även för många typer av 
målgrupper som ska kunna bo i en typ-lägenhet. Rydow menar också att eftersom dagens 
bostadsmarknad ser ut som den gör så ska det vara hållbart att bo kvar, där det ska dessutom gå 
att bo i bostäderna med en standardinkomst. I arbetet med att utforma bostäder görs också 
undersökningar av vilka man tror kommer att flytta in och vilka deras önskemål och behov kan 
komma att vara. Denna typ av undersökning görs av både Stena Fastigheter och Ikano Bostad.  
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I Hållbarhetsprogrammet (2011) är ett kriterium att system ska utformas så att boende ges 
ekonomiska incitament till ett klimatsmart levnadssätt. Systemen beskrivs ska anordnas på ett 
sätt så det underlättas att leva klimatsmart, genom att exempelvis ha kostnader för el och värme. 
Stena Fastigheter berättar under intervjun hur de låter boende själva betala för varm- och 
kallvatten, vilket tydliggör för de boende hur mycket de förbrukar. Men någon individuell 
betalning för värme i bostaden har de inte, då Rydow menar att det kan vara väldigt olika hur 
mycket värme som behövs vilket exempelvis kan påverkas av vilket våningsplan bostaden är 
belägen på. Annan konkret information som ges för att underlätta klimatsmarta val är att de 
boende vid tid att flytta in får ta del av information om exempelvis återvinning. De boende ska 
även under byggnationen förberedas på vad de ska förvänta sig av sina boenden. 

Under intervjun förklarar Ahmadi hur det gäller att ligga steget före sina boende. Hon 
beskriver att snarare än att endast behöva ge ut information till de boende om klimatsmart 
levnad så ställs det numera även krav tillbaka vad gäller hållbarhet. Det finns en större förväntan 
hos individen nu när ett större fokus riktas mot klimat och miljöfrågor på fler nivåer än tidigare. 
Det kan sägas finnas en annan typ av miljömedvetenhet än tidigare och Ahmadi säger att det 
därför är både professionellt och seriöst att alltid ligga steget före sina boende, då frågorna 
kommer att komma. Det finns även mycket kunskap och kompetens nu, om man bara tittar sig 
runt menar Rydow och Ahmadi i intervjun. Där finns en möjlighet att knyta an dessa till något 
ännu bättre, så att det inte bara byggs hus utan också tas vidare till nästa nivå säger Ahmadi.  

Tibell menar på att det för Ikano Bostad är viktigt att känna trivsel och trygghet i sitt 
område samt att det finns mötesplatser. Ikano Bostad bidrar i projektet med sex lokaler, vilket 
hon menar bidrar till den sociala hållbarheten. Tibell säger att det ska vara naturligt att hälsa 
på grannen i deras områden. En annan aspekt som Ikano Bostad har för att bidra till att skapa 
samhörighet och inkludering är en mobilapp kallat Boappa, som deras boende får tillgång till. 
Genom denna app sprider Ikano Bostad information samt erbjuder ett chattforum för sina 
kunder. Tibell berättar att det i denna chatt finns tillgänglighet till att prata med varandra, låna 
verktyg eller diskutera gårdsfester.  
 
5.3 Ekonomisk hållbarhet 
Det ekonomiska kan sägas vara av intresse för alla parter, även om det inte alltid uttrycks tydligt 
utåt. Ekonomisk hållbarhet är att hushålla med resurser, och i detaljplaner för Vega beskrivs 
hur ett effektivt och allsidigt nyttjande av marken eftersträvas. För de bostäder som utgörs av 
Detaljplan 2 (2015a) medges butiker och verksamheter i gatuplan med bostäder ovanpå. 
Mångfunktionaliteten beskrivs som ett sätt att berika markens nyttjande och exempel illustreras 
genom att beskriva hur en infartsparkering som står tom kvällstid kan användas som 
kvällsmarknad eller liknande (Haninge kommun, 2015a, 2015b). På detta sätt uppnås även de 
miljömål antagna nationellt och av Haninge kommun om att endast mark med ringa betydelse 
ska tas i anspråk (Haninge kommun, 2015b).  

Att hushålla med lokala resurser är ännu en aspekt som kan tolkas in i den ekonomiska 
hållbarheten. I Vega förespråkas en lokal energiproduktion, där det beskrivs att solceller och 
solfångare ska kunna integreras i byggnationen för att uppnå detta (Liljewall arkitekter, 2015). 
I intervjun med Stena Fastigheter berättar Rydow och Ahmadi att det ska inkluderas någon typ 
av förnyelsebar energikälla i deras kommande projekt. En annan aspekt som tas upp i 
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gestaltningsprogrammet, samt även av projektledare Wrangsell och av Stena Fastigheter, är att 
den byggda miljön ska vara hållbar hela sin livscykel. Detta innebär också att de ska kunna 
förvaltas till rimliga kostnader. Vilket ska uppnås genom väl valda, robusta och naturliga 
byggmaterial och tekniker. Detta beskrivs kommer att bidra till att byggnader upplevs mer 
gedigna och fräscha under lång tid, och då bidra till att de möts av respekt från brukare 
(Liljewall arkitekter, 2015).  

Att se till långsiktigheten är även något Ikano Bostad inkluderar i sina bostäder. Vad gäller 
de ekonomiska aspekterna för företag vid ett projekt som detta menar Tibell att det är något 
som inte går att förbise. För att kunna bygga fler hem till människor så behövs också ett 
ekonomiskt långsiktigt tänkande, med projekt som visar positiva resultat. De beslut som tas 
kring olika val tror hon handlar främst om ett avvägande med det ekonomiska. Ett exempel på 
detta är att Ikano Bostad i sina projekt inte inkluderat en förnyelsebar energikälla.  

Den ekonomiska aspekten är något som under intervjun med Stena Fastigheter tas upp som 
vad för företag kan komma i vägen. De syftar på att det ställs vissa ekonomiska krav som 
behöver uppfyllas för att ett projekt ska kunna gå igenom, vilket kan bidra till att de tummas på 
inkluderingen inom de övriga dimensionerna. För Stena Fastigheter menar de däremot på att 
även om de har ekonomiska krav så har de också höga krav på att leverera en bra produkt, för 
långsiktig hållbarhet, för att få igenom projekt. De tror sig inte heller ha någon sämre ekonomisk 
avkastning än andra företag till följd av att de har ett fokus på ekologiska aspekter. De menar 
på att det handlar om att tänka ett eller två varv till för att få ihop det, men att det också ger 
resultat i slutändan.  

Projektledare Wrangsell argumenterar under intervjun för att billigast inte alltid är bäst 
ekonomiskt i slutändan. Han menar att det istället kan leda till att saker behöver göras om, där 
annat material används, och det slutar upp med att det istället blir dyrare än att välja rätt från 
början. Detta menar han är en diskussion som är viktig att ha, där det behöver finnas en 
kommunikation mellan kommun och andra parter för att kunna bidra till ekonomisk hållbarhet 
som också kommer att påverka den inverkan som byggnationen har på miljön. Wrangsell 
berättar att han i ett försök att skapa en sådan kommunikation, med liknande dialog, bjudit in 
till samrådsmöten mellan aktörer men att ett problem är att inte alla aktörer väljer att medverka. 
Problematiken i detta är att frågor som lyfts under mötet uppkommer igen vid ett senare skeden 
från de aktörer som inte närvarat, vilket försvårar syftet att vara konkret och ge specifika svar i 
hur arbetet ska utföras. 
 
5.4 Transport 
Den nya stadsdelen Vega, och dess förutsättningar, kretsar till stor del kring den nyöppnade 
pendeltågsstationen i området. Att bygga omkring pendeltågsstationen och att det finns en 
närhet till övrig infrastruktur beskrivs ge ett effektivt transportarbete och utnyttjande av 
tillgängliga resurser (Haninge kommun, 2015a).  

Utöver pendeltåg kommer även två busslinjer att trafikera stadsdel Vegas huvudgata, vilket 
också ska koppla samman planområdet med omgivande platser, såsom Handen, Norrby, 
Kvarntorp och Hermanstorp. Man vill skapa bra förbindelser mellan Vega och exempelvis 
Haninge Centrum och Port 73, där viss kommersiell service och arbetstillfällen tillgodoses 
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(Haninge kommun, 2015b). Bebyggelsen ska vara tät så att många ska kunna bo i ett 
kollektivtrafiknära läge.  

I Vega vill man även stärka statusen för cykeln som färdmedel. Detta är tänkt ske bland 
annat genom väl planerade och designade cykelparkeringar som även är planerat att fungera 
som positiva inslag i gatu- och gårdsmiljö (Haninge kommun, 2015b). Cykelvägarna behöver 
för detta även vara både tillgängliga och trygga. I Hållbarhetsprogrammet för Vega står det att 
Transporter utöver gång och cykel ska minimeras (Haninge kommun, 2011), och åtgärder ska 
vidtas för att minska mängden fossilbränslebaserade bilresor till och från denna nya bebyggelse. 
Där beskrivs även att informationssystem ska anordnas i bostäder för att bidra till en uppfattning 
om kollektivtrafik som ett mer attraktivt alternativ än bilen. Något som både Stena Fastigheter 
och Ikano Bostad beskriver sig arbeta för, och de kan redan nu kan se ett ökat intresse för cykeln 
hos sina kunder.  

Elbilar beskrivs ska vara möjliga att ladda vid samtliga parkeringar (Haninge kommun, 
2011), vilket kan ses som ytterligare ett alternativ till fossilbränslebaserade bilresor. Detta är 
däremot något som visat sig problematiskt att uppnå. Wrangsell berättar att parkeringen är 
planerad att ske på allmän yta och för att få bygga laddningsstolpar krävs en privatisering av 
mark. Detta är att gå emot detaljplanen vilket kräver mycket jobb och inte är helt enkelt att 
göra, varpå de också är ett problem som ännu inte är löst. Detta tar Stena Fastigheter upp som 
problematiskt och de har en önskan om att hitta en lösning på. Rydow menar att det konstant 
sker förändringar och att det då kan vara en fråga som kräver förändringar i regelverk, då det 
är där det upplevs att problemet kan ligga.  
 
6. VEGA I RELATION TILL AGENDA 2030 
 
I detta kapitel görs en jämförelse mellan Vegas hållbarhetsarbete i relation till mål 11 om 
hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. Det görs genom att fortsatt använda rubriker 
utformade utifrån de olika hållbarhetsdimensionerna och transport. De olika målen och 
delmålen i Agenda 2030 relaterar på något sätt till alla tre dimensioner, men för att underlätta 
analysen kategoriseras de utifrån den dimension som har störst influens på diverse mål. 
 
6.1 Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska hållbarheten kan till stor del sägas reflekteras i mål 11 genom bland annat mål 
11.6 om att minska städers klimatpåverkan. Arbetet med att minska den miljöpåverkan städer 
har kan ses tydligt genom hållbarhetsarbetet i Vega, och det beskrivs även att klimatsmarta 
alternativ ska vara enkelt att välja. Dessutom är en målsättning att under hela 
byggnadsprocessen arbeta för att inte påverka omgivningen negativt, där material, arbetssätt 
och dylikt ska väljas utifrån detta mål i alla skeden. Hanteringen av avfall är ytterligare en 
aspekt som ska följa både processen och när byggnadsprojektet står klart. Avfallshantering 
beskrivs ska vara en del av kretsloppet och kan därför tolkas som en stor del inom arbetet, vilket 
också är en av de aspekter mål 11.6 beskriver ska riktas särskild uppmärksamhet för att uppnå 
en minskad miljöpåverkan. Fastighetschef Rydow från Stena Fastigheter tar också upp 
avfallshantering som en viktig del i deras arbete och de beskriver sig själva ha höga krav på 
möjligheten för avfallssortering vilket också är ett steg mot att uppnå mål 11.6.  
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Kravet om miljöcertifikat i Hållbarhetsprogrammet är också av en betydande roll för 
arbetet mot minskad miljöpåverkan, då detta är krav som ställs och kontrolleras från 
utomstående parter. Att ha någon typ av miljöcertifiering bidrar till att säkerställa så att arbetet 
mot hållbarhet faktiskt utförs, och det finns med som ett krav som exploatörer ska förhålla sig 
till i Vega. Introduceringen av förnybara energikällor är också ett steg i riktning mot att uppnå 
målet om minskad klimatpåverkan, samt att även energieffektivitet uppmanas både i 
bebyggelse men även för andra aspekter i staden. Utöver detta görs också val av material dels 
utifrån klimatpåverkan, med exempelvis kemikaliehantering och byggmaterial, samt att de 
också ekonomiskt sporras. Det arbete som görs i Vega går att koppla till de aspekter Bradley 
(2009) beskriver som den klassiska definitionen hållbar utveckling utifrån invånares syn på vad 
en hållbar livsstil innebär, som renhet, avfallssortering och energieffektivitet.  

Naturmark vill man bevara så långt som möjligt i Vega, vilket är i linje med delmål 11.4 
att skydda kultur- och naturarv. Att bevara naturen beskrivs dessutom som något som ska bidra 
till att minska miljöpåverkan genom att det fungerar som en koldioxidfälla, genom att bevara 
natur och träd bidrar det även till förbättrad luftkvalitet som är ytterligare en aspekt som 
beskrivet i mål 11.6 ska ägnas uppmärksamhet. Detta har däremot tagits upp som en upplevd 
problematik, bland annat då några av de träd som bevaras är svaga och därför kan utgöra en 
risk vilket vidare lett till att natur inte alltid bevarats i den mån som planerna beskriver. Att 
bevara natur kan däremot göras på många olika sätt, där det gäller att analysera de problem som 
uppstått och hitta en lösning, snarare än att se det som ett utfall som uppstått och efter det är det 
bara så. För att uppnå det mål om att skydda kultur- och naturarv behöver man därför i Vega 
göra en typ av granskning för att se hur man i detta skede kan ta det vidare och göra det på ett 
annat sätt, så att naturmarken kan bevaras i en fortsatt hög grad. Det finns inte heller något som 
talar för att skydda kulturarvet, men det kan också vara en följd av att platsen tidigare bestod 
av obebyggd mark. 

Frågor om naturkatastrofer berörs i mål 11.5 att mildra den negativa påverkan av 
naturkatastrofer samt i 11.B att implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och 
katastrofriskreducering. I Vega kan vi se dessa mål reflekteras genom att det har inkluderats 
strategier för att undvika vattenrelaterade katastrofer, vilket görs genom att höjdsätta marken 
på platsen. Projektledare Wrangsell menar däremot på att det kan finnas en viss ökad risk till 
översvämning i och med att entréer har belagts lågt. Även de träd som står kvar för att bevara 
natur utgör en viss risk, något som uppmärksammats först nu när byggnationen är en bra bit på 
väg och som lett till att de träd som medför en risk ska rivas. Det framkommer inte, genom 
planer eller intervjuer, om det utöver dessa formulerats ytterligare strategier för att minska 
negativa effekter till följd av naturkatastrofer eller för katastrofriskreducering. 
 
6.2 Social hållbarhet 
De målen med stark influens av social hållbarhet är 11.3 att arbeta mot en inkluderande och 
hållbar urbanisering, samt 11.7 att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla. Relaterat 
till detta vill man i Vega skapa grönområden tillgängliga för alla invånare och besökare. Man 
vill även ha en varierande typ av områden för interaktion, med olika typer av grönområden samt 
andra mötesplatser. Sett till de effekter utformningen av grönområden får enligt Demuzere et 
al. (2014) kommer det också leda till att individen kan bidra till den ekologiska hållbarheten, 
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och de mål som berör miljöpåverkan. Det inkluderas också olika tankar vad gäller tryggheten i 
relation till dessa områden, vilket också kan sägas vara bidragande till känslan av inkludering. 

En annan aspekt viktig för det sociala, och för att bidra till en känsla av tillhörighet, är det 
arbete som Stena Fastigheter gör i att inte göra skillnad på vilken standard deras bostäder har, 
varken in- eller utvändigt, utifrån vilken upplåtelseform bostaden är. Om alla bostäder har 
samma standard oavsett upplåtelseform och utåt sett inte går att skilja på så minskas risken för 
uppkomsten av typen av exkludering som annars kan uppstå, i samband med känslor kring vart 
man passar in som kan grundas i olika standarder och upplåtelseformer på bostäder.  

Tydligt genom de olika beskrivningar om utformningen av bebyggelsen och hur detta ska 
skapa en känsla av trygghet är att det där finns en viss ideologi som de utgår ifrån. Det dras en 
generalisering om vad som är tryggt i en stad. Denna generalisering görs utan att reflektion tas 
upp om att det finns olika syn på vad som är tryggt. Det går här att dra paralleller till planering 
för de allmännas bästa som Forsberg (2019) beskriver, vilket skapar en problematik då det 
finns olikheter i staden och genom att inte ta tillvara på dessa ledet det vidare till orättvisa och 
exkludering i utformningen av staden. 

Mål 11.3 som syftar till en inkluderande urbanisering går att koppla till olika typer av 
informationssystem som införs i Vega och som bidrar till att invånare inkluderas något i arbetet 
mot en hållbar utveckling och en minskad klimatpåverkan. Den mobilapp Ikano Bostad gör 
tillgängliga för sina boende kan fungera som ett verktyg för att sprida information och öka 
samhörigheten, där hållbara beteenden uppmanas genom att konsumera mindre och låna sådant 
man behöver av grannen. Detta är exempel på hur vi kan arbeta mot en mer jämställd planering 
som Bradley (2019) beskriver. Demuzere et al. (2014) menar också att klimatpositiva beteenden 
främjas när en känsla av ansvar och kompetens finns hos individen, vilket denna app kan bidra 
med.  

Även mål 11.C att bistå de minst utvecklade länderna med hållbara och motståndskraftig 
byggnation går att relatera till den sociala hållbarheten. Däremot är det ett mål som inte kan 
uppnås inom planeringen för ett specifikt byggnadsprojekt, utan det är snarare något som 
hanteras högre upp, och därför går detta mål heller inte att återfinna i Vega.  
 
6.3 Ekonomisk hållbarhet 
Det delmål som främst går att relatera till ekonomisk hållbarhet är 11.1 att säkra bostäder till 
överkomlig kostnad. Denna målsättning tas upp av Stena Fastigheter då de talar om att alla ska 
ha råd att bo i deras lägenheter. Bostäderna i Vega är också av olika upplåtelseformer vilket gör 
platsen något mer tillgänglig för fler olika människor. Men ett problem som också Wrangsell 
nämner är det att bostadsmarknaden förändras och de som varit intresserade kanske inte längre 
har råd. Detta leder till en problematik i att de finns de som köper fler bostäder och sedan hyr 
ut i andrahand, vilket kan påverka tryggheten och den sociala sammanhållningen.  

Det gäller också, precis som Stena Fastigheter diskuterar, att ha ett långsiktigt tänkande när 
lägenheterna utformas så att det fungerar att bo i dem under en längre period. Detta bidrar till 
att inte behöva flytta och därmed kanske ta en bostad till ett för högt pris. Genom att bygga 
lägenheter och service på ett sätt som utnyttjar ytan på ett effektivt sätt ges även tillgång till en 
grundläggande service vilket också är en del som beskrivs ska säkras genom mål 11.1. 
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Arbetet med hållbar utveckling kan i vissa fall handla om avvägningar vad gäller 
ekonomiska aspekter och det ekologiska i olika frågor, exempelvis vid beslut om aspekter som 
påverkar hur en minskad klimatpåverkan ska uppnås. Men precis som både Wrangsell och 
Stena Fastigheter är inne på så krävs det snarare en tydlig kommunikation, att man är öppen för 
alternativ och ett steg extra i planeringen för att uppnå både ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. 
 
6.4 Transport 
Vad gäller transport är mål 11.2, att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla, något som 
kan ses som centralt i Vega, då stadsdelen byggs upp kring en pendeltågsstation och alla 
förutsättningar till kommunikation sker kring den. Transportsystem beskrivs i planerna samt 
tas upp av byggbolagen som en central del av projektet, där även cykling upptar en stor del av 
planeringen av infrastrukturen. Kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar beskrivs ska vara 
tillgängliga för alla. En annan aspekt som tas upp i frågan om hållbara transportsystem är 
elbilen, där målet är att erbjuda laddningsstolpar, men detta är som nämnts en pågående 
problematik som ännu inte är löst.  

Att bistå med fungerande och utrustade transportsystem förbinder även ihop Vega med 
omkringliggande områden, vilket leder till att mål 11.A tillgodoses. Målet handlar att främja 
nationell och regional utvecklingsplanering vilket möjliggörs genom att koppla samman 
stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden vilket i sin tur ska främjar positiva 
ekonomiska, social och miljömässiga kopplingar mellan dessa.  
 
7. SLUTDISKUSSION 
 
Det går att se flera aspekter av Vegas hållbarhetsarbete som reflekterar målet om hållbara städer 
och samhällen genom en hållbar stadsutveckling, som beskrivs i mål 11 i Agenda 2030. Särskilt 
går att göra kopplingar mellan de ekologiska aspekterna, vilket bland annat speglas i delmål 
11.6 om att minska städers miljöpåverkan. Att dessa aspekter tar en så stor plats i arbetet kan 
vara en effekt av att i debatten om hållbarhet har ekologiska aspekter, såsom miljöfrågor, tagit 
en stor plats. Precis som Ahmadi från Stena Fastigheter beskriver har debatten lyfts till en större 
skala och fler blir medvetna om frågan. I Vega uttrycks som mål att i alla skeden av processen 
inte ha en påverkan på miljön, bygga i klimatvänliga och långsiktigt hållbara material och 
dylikt, vilket är en indikation på att målet om att minska städers miljöpåverkan återspeglas i det 
arbete som sker i Vega. Vidare i arbetet om miljöfrågor är ett mål att bevara natur i ett så 
ursprungsnära läge som möjligt, vilket ligger i linje med mål 11.4 som handlar om att skydda 
bland annat naturarv. Utpekad naturmark ska bevaras och man vill även inkludera grönområden 
kring bostäderna. Men som nämnt har det uppstått viss problematik i detta, då vissa bevarade 
träd istället utgör en risk. En aspekt att reflektera över i detta skede är vad man vidare kan göra 
för att bistå med natur i området. Det är bra att kritiskt granska vad som inte fungerade och 
varför, men det räcker inte att peka ut brister i hur det har hanterats utan det behöver leda vidare 
till lösningar för att fortsatt bidra till ett skydd av naturarv, och bistå med natur. Det finns flera 
sätt att exploatera mark och riva skog på inför ett byggprojekt, för att också kunna bevara 
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naturmark, och i varje skede gäller det att hitta det som fungerar för platsen utifrån olika skeden 
och förutsättningar. Det räcker inte med att notera att något inte fungerat.  

I Vega finns ett arbete för att motverka vattenrelaterade katastrofer, och situationer som 
medför risk har uppmärksammats under arbetets gång och hanteras utefter uppkomst. Till viss 
del går alltså att se ett arbete mot naturkatastrofer och katastrofriskreducering, som mål 11.5 
och 11.B uttrycker. Men några tydliga strategier för att motverka katastrofer eller dess negativa 
påverkan uttrycks inte, det beskrivs inte heller om det är information som finns uttryckt genom 
det allmänna arbetet i Haninge kommun, vilket gör att det inte med säkerhet går att säga om 
Vega ligger i linje med dessa mål eller inte. 

De olika stadskaraktärerna beskrivs också som en del av vad som skapar trygghet. Den bild 
om vad trygghet innebär i en stad är tydligt skapad utifrån rådande normer i frågan. 
Stadskaraktärer som tätbebyggelse är exempel på vad som ska bidra till en känsla av trygghet, 
men detta är något som inte behöver betyda trygghet för alla och kan snarare vara tvärtom. 
Planeringen för trygghet, utan vidare reflektion om hur olika typer av trygghet kan upplevas, 
skapar en viss planering för den allmännas bästa som Forsberg (2019) beskriver. Det gör att de 
viktiga skillnaderna i olika behov och livsstilar förloras och det har en bestående påverkan på 
den byggda miljön, vilket leder till att vissa typer av inkludering eller exkludering fortsätter 
befästas i samhället.  

De sociala aspekterna reflekteras också till viss del genom de arbete Haninge kommun 
utför och de olika planerna. Det ligger också i linje med det Forsberg (2019) beskriver om 
Agenda 2030 som målsättningar med större tydlighet i att integrera de olika 
hållbarhetsdimensionerna och tillmäta dem lika stor vikt. Den sociala hållbarheten, vilket 
Forsberg (2019) beskriver vara den aspekt som ägnas minst uppmärksamhet, är den dimension 
som de olika intervjuade från byggbolagen lägger större vikt i. Stena Fastigheter beskriver det 
dels som att det är de boende som är deras kunder och det ligger i deras intresse att de är nöjda. 
På så sätt utgör den sociala hållbarheten en viktig aspekt för att ha ett framgångsrikt arbete som 
byggbolag. För Stena Fastigheter handlar det också om att de fortsätter förvalta sina bostäder 
och därför vill utföra ett bra arbete. Men även från Ikano Bostad beskrivs ett liknande tankesätt 
om att göra sina boenden nöjda och därför ha ett fokus på den sociala hållbarheten.  

Det arbete exploatörer gör går också att koppla till att säkra bostäder till överkomlig 
kostnad som mål 11.1 i Agenda 2030 syftar till. I detta beskriver Rydow och Ahmadi från Stena 
Fastigheter hur de vill bidra med bostäder som är hållbara under en längre tid, som fungerar för 
många olika människor och som inte görs skillnad på i standard utifrån upplåtelseform. Alla 
dessa faktorer är en del i att bidra till att människor ska ha råd att leva i och förvalta sina 
bostäder, samt att de dessutom ska känna en tillhörighet till platsen.  

Att bevara grönområden, som beskrivs ovan, relaterar även till mål 11.7 där grönområden 
ska vara inkluderande och finnas till för alla, vilket går att koppla till både ekologisk och social 
hållbarhet. Detta är också något som arbetet i Vega bistår med. En del av arbetet är att se till att 
grönområden görs tillgängliga på olika sätt, så att alla ska kunna ta del av dem. Att göra detta 
bidrar utifrån Demuzere et al. (2014) till att stärka den sociala hållbarheten då det leder till en 
ökad känsla av sammanhang och tillhörighet till platsen, vilket också vidare leder till ett ökat 
så kallat klimatpositivt beteende. Genom en sådan medveten planering och utformning av gröna 
områden som Demuzere et al. (2014) beskriver går det alltså att inkludera människor och skapa 
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klimatpositiva beteenden. Det kan också ses som ett alternativt sätt att öppna upp för en mer 
jämställd planering och inkludera fler till att ta ansvar som Bradley (2009) diskuterar, vilket är 
del av vad som behandlas i målsättning 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering. Istället för 
att hamna i den fällan om att endast se normativa beteenden som hållbara. 

Till viss del går dock ändå att se en visst normativ definition av vad som är en hållbar 
livsstil i linje med de karaktärer Bradley (2009) beskriver. Dessa karaktärer finns fortsatt kvar, 
men det finns också ett visst ökat arbete att inkludera alternativa sätt till ett hållbart levande, 
som till exempel att man vill öka kollektivtrafik och cykel i området. Men det är också en följd 
av den debatten som finns om hur vi ska leva klimatsmart och det språkliga som Bradley (2009) 
beskriver har en fortsatt vikt i vad som definierar att leva hållbart. Till mål 11.3 går även att 
koppla det som beskrivs i intervjun med Stena Fastigheter om att det finns en ökad öppenhet 
från dem som byggbolag att inkludera invånare i processen mot en hållbar utveckling, genom 
att man vill höra vad de har att säga. De menar på att det finns krav tillbaka i frågan från de 
boende i och med denna större medvetenhet. Ikano Bostad bidrar också med sin mobilapp till 
ökad öppenhet till hållbara livsstilar, men som inte heller behöver kopplas till den språkliga 
mekanismen med att koppla beteenden till en kontext av hållbart.  

Transport är som nämnt en central del för den nya stadsdelen och fokus läggs på att skapa 
både hållbara och tillgängliga transportsystem. I det arbetet går att se flera aspekter relaterade 
till mål 11.2 och 11.A, som handlar om hållbara transporter och om kopplingarna till 
omkringliggande områden. Genom att skapa dessa förbindelser öppnar det upp för ett utbyte av 
socialt kapital, arbetskraft, kunskap, kundbas till närliggande köpcentrum och dylikt vilket 
kommer att främja de positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan olika 
områden som målet syftar till. 

Aspekter som är viktiga genom hela arbetet med byggnadsprojekt och strävan mot hållbar 
utveckling är kunskap och kompetens. Stena Fastigheter beskriver att de har en stor erfarenhet 
av att förvalta bostäder och har därför utvecklat kunskap hur detta ska göras. Denna kunskap 
skapar förutsättningar att sträva mot en hållbar utveckling utan att ekonomiska aspekter ställer 
sig i vägen. Det är också genom sådan erfarenhet som kunskap kan fås om vad som är praktiskt 
möjligt att genomföra i olika projekt, vilket projektledare Wrangsell beskriver som viktigt. Det 
lyfter också vikten av kommunikation, inte endast mellan kommun och individ men också 
mellan kommun och andra aktörer som är en del i att utföra byggnadsprojektet, men för att 
gynna ett sådant utbyte krävs ytterligare arbete.  

Det är också en fråga om huruvida det finns ett verkligt intresse inom organisationer att 
anamma hållbarhetsarbetet. Med detta menas inte att det i Vega inte strävas efter att uppnå en 
hållbar utveckling, utan snarare att de saknar det djupa intresse som medför att hållbarhet 
genomsyrar alla steg. Till exempel vad gäller att överföra arbetet som gjorts inom 
organisationen och de målsättningarna som satts för att sträva mot en hållbar utveckling. Sådan 
information bör föras vidare mellan medarbetare på ett sätt så att det finns full förståelse för 
vad som vidare ska fortsätta arbetas för, så att det arbetet inte förloras på vägen. En organisation 
behöver se till att det utförs på ett sådant sätt att det faktiskt går att se en ansträngning, om det 
ska kunna sägas att en verklig vilja att arbeta med hållbar utveckling finns. Det indikerar annars 
på att det snarare handlar om en strävan att använda begreppet för att locka positiva tillgångar 
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på det sätt som Tahvilzadeh et al. (2017) uttrycker, snarare än att befästa hållbarhetsarbetet i 
den löpande verksamheten.  

Det går också att identifiera att olika aktörer har olika intressen för hållbar utveckling. 
Haninge kommun kan beskrivas som den aktör som mer ser till de övergripande strukturerna 
av social hållbarhet den urbana planeringen, och med ett förhållningssätt som liknar de Forsberg 
(2019) benämner som social hållbarhet som samhällssystem. Genom att kommunen har intresse 
i att planera utifrån den hur kollektiva enheten i samhället ska fungera och hur byggda miljöer 
ska bidra till en social hållbarhet så blir det arbete Haninge kommun mer riktat mot hur det ska 
byggas och det relaterar också mycket till den ekologiska hållbarheten.  

Byggbolagen har däremot uttryckt ett större intresse i att se till att just deras boenden ska 
trivas i och omkring bostäderna. Genom detta reflekteras mer den andra typen av 
förhållningssätt som benämns som social hållbarhet som jämlikhet (Forsberg, 2019), vilket 
lägger mer vikt på känslor kring platsen och olika individers behov.  

För flera av de aspekter som nämnts som går att koppla till målet om att minska 
miljöpåverkan, men även mål som rör den sociala hållbarheten såsom tillhörighet och trivsel, 
är miljöcertifiering en faktor som säkerställer att Vega ligger i fas med olika 
hållbarhetsaspekter. Miljöcertifiering fungerar som en yttre aktör som kontrollerar arbetet, 
vilket tvingar till att faktiskt arbeta utifrån de riktlinjer som finns just nu. Det bidrar också till 
en viss typ av flexibilitet att målet är att miljöcertifieras istället för att sätta mål om exakta 
material som ska väljas under byggnation eller dylikt. Komplexitet är en aspekt Forsberg (2019) 
beskriver som viktig för kommande projekt, och detta är ett exempel på hur det kan fungera för 
att både ha flexibilitet men också den konkretisering som Wrangsell uttrycker som viktig när 
hållbar utveckling ska eftersträvas. Denna typ av komplexitet går däremot även att se en viss 
avsaknad av i andra aspekter av planerna, något som kan sägas hämma möjligheten att ta till 
sig nutida utvecklingar som sker i strävan mot en hållbar utveckling, vilket reflekteras genom 
problematiken i arbetet med att kunna inkludera laddningsstolpar till elbilar på 
parkeringsplatser i Vega.  

I Vega framkommer det tydligt, precis som det beskrivs genom Agenda 2030, att arbetet 
mot att uppnå ett mål bidrar till att andra mål blir enklare att uppnå. Ett exempel på detta är att 
Vega tillgodoser ett av målen genom att bevara natur. Denna natur görs vidare åtkomlig för 
invånare och besökare och därmed tillgängliggörs grönområden, vilket är ett annat mål. Men 
det innebär också att ett mål inte kan negligeras, då det kan få en motsatt effekt och därmed 
vidare försvåra att kunna uppnå andra mål.  
 
8. SLUTSATS 
 
I denna undersökning ställdes inledande tre frågeställningar för att stödja arbetet mot att 
uppfylla syftet med uppsatsen. Den första frågeställningen lyder Hur beskrivs 
hållbarhetsarbetet i planeringen av Vega? Det framkommer att Vega ska framstå som att ha ett 
tydligt hållbarhetsfokus, vilket relaterar främst till den ekologiska hållbarheten. Utöver det syns 
också ett visst fokus på de sociala aspekterna, där frågor som tillgänglighet, tillhörighet och 
trygghet lyfts. Den ekonomiska aspekten lyfts genom tankar om långsiktighet, och att de 
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billigaste alternativen inte alltid är bäst ekonomiskt utan att det krävs ytterligare 
eftertänksamhet vilket också gynnar alla dimensioner av hållbarhet.  

Gällande frågeställningen Vilka aspekter i Vegas hållbarhetsarbete går att relatera till mål 
11 i Agenda 2030? kan sägas att det finns en relation mellan dem. Det illustreras genom de mål 
som handlar om bostäder, transport, inkludering, naturarv, minskad miljöpåverkan och 
grönområden formulerade i 11.1 till och med 11.4 samt 11.6 och 11.7. Vad gäller mål 11.5 och 
11.B, som båda inkluderar hantering av katastrofer, går det till viss del se att arbete för men 
utifrån den information som dokument och intervjuer har kunnat bistå med påvisas att 
ytterligare utveckling av dessa krävs. För mål 11.A att främja nationell och regional 
utvecklingsplanering finns en tydlig strävan mot att koppla samman Vega med 
omkringliggande områden genom att möjliggöra enkel transportsträcka med flertalet 
transportmedel. För 11.B att implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och 
katastrofreducering går det att se delar av målet reflekteras i Vega genom olika typer av arbete 
mot inkludering och implementering av olika informationssystem i stadsdelen. Genom att 
använda den mark som finns på ett effektivt och mångsidigt sätt ses även ett arbete mot 
resurseffektivitet. Vad gäller både mål 11.A och 11.B är det frågor som kräver att det följs under 
hela processen, genom bland annat kommunikation och samarbeten. Detta kan till viss del 
synas, men det är också tydligt att de krävs ett fortsatt arbete med att exempelvis få aktörer att 
dyka upp till de möten som finns för att ge ut information. Mål 11.C att bistå de minst 
utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation är inte relevant för enskilda 
projekt och kan därför inte uppnås genom arbetet med Vega. 

Den sista frågeställningen lyder Vilka förutsättningar och hinder går att identifiera i det 
praktiska utförandet för att kunna nå mål 11? En av de förutsättningar som identifierats är att 
den debatt som ligger bakom formuleringen av målen existerat under en lång tid. Samt att mer 
uppmärksamhet riktats till frågor om hållbar utveckling då det pushar organisationer att också 
lyfta ämnet och se till så att en hållbar utveckling eftersträvas i olika arbeten. Det skapar också 
ett intresse att ligga i fas med debatten då en ökad medvetenhet ställer krav på organisationer 
att kunna svara på frågor om hur de jobbar för en hållbar utveckling och även visa på hur det 
faktiskt utförs. En annan förutsättning är erfarenhet och kunskap, vilket bidrar till att arbetet 
mot en hållbar utveckling underlättas.  

De främsta hinder som kan identifieras i Vegas hållbarhetsarbete och förutsättningarna att 
nå mål 11 handlar till viss del om verkligt intresse, och bristen på det, vilket reflekteras i hur 
överföring av information i alla steg till viss kan ses som bristfällig. Det finns också till viss del 
ett normativt synsätt kring utformningen av platsen, bland annat sett till vad som definieras som 
trygghet och inkludering, vilket leder till att en del av aspekten social hållbarhet förloras och 
de mål som inkluderar en tillgänglighet för alla i Agenda 2030 inte fullt ut uppfylls. Ett annat 
möjligt hinder i att helt kunna uppnå mål 11 är att planerna inte fullt ut besitter den komplexitet 
som beskrivs kan gynna hållbarhetsarbetet, och vidare inkluderingen av nya utvecklingar såsom 
laddningsstolpar för elbilar. 

Syftet med studien var att undersöka om planeringen och utformningen av den nya 
stadsdelen Vega kan sägas ligga i linje med målet om hållbara städer och samhällen 
formulerade i Agenda 2030. Slutsatsen som kan dras utifrån den undersökning och analys som 
gjorts mellan Vegas hållbarhetsarbete och mål 11 i Agenda 2030 är att det absolut finns ett 
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arbetssätt som ligger i linje med det som mål 11 förespråkar, men för att helt ligga i linje med 
dessa krävs ett vidare arbete som går in på de olika aspekterna. Vega har förutsättningar att 
kunna följa den idé som Agenda 2030 syftar till, vad gäller hållbar stadsutveckling för att uppnå 
hållbara städer och samhällen som mål 11 innebär, och det är sådant som kan inarbetas även i 
detta skede. Även om de globala målen för en hållbar utveckling inte kunnat inkluderas i ett 
tidigare skede finns det en vinst i att se över de hållbarhetsarbetet som görs i Vega i relation till 
Agenda 2030. 

Utmaningen ligger inte heller främst i att inte kunnat inkludera Agenda 2030 i 
planeringsskedet, utan snarare i det verkliga intresset att arbeta mot en hållbar utveckling där 
de tre dimensionerna tillmäts lika stor vikt. En stad är aldrig färdigplanerad då det ständigt sker 
förändring i olika former, det gäller därför att fortsätta utveckla ett intresse och hålla sig 
uppdaterad i debatten om hållbar utveckling. Det visar både på en seriös och professionell 
organisation.  
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Inledning 
Berätta om er, vad är er roll?  
Vad är er uppgift i Vega?  
I vilket skede inkluderades ni (byggbolaget) i projektet Vega?  
I vilket skede befinner ni er nu med era byggnationer? 
Vilka bostäder står ni för? 
Vilka olika upplåtelseformer har ni? 
 
Hållbar utveckling 
Hur bidrar ni, i er uppgift, till hållbar utveckling i projektet? 
Hur arbetar ni med de olika dimensionerna ekologisk, social, ekonomisk hållbarhet? 
Hur arbetar ni för att bygga hållbart; ekonomiskt, ekologiskt, socialt? 
Vilken roll har hållbarhetsprogrammet spelat i arbetet?  
Har ni under processen kunnat påverka olika delar kopplat till att bygga för en hållbar 
framtid/utveckling? 
 
Sociala aspekter 
Hur kan ni bidra till att alla människor ska inkluderas och känna trygghet? 
Har olika livsstilar funnits i åtanke vid utformningen av era bostadsområden?  
Hur kan befolkningen bidra till hållbarhet?  
Hur kan ni bidra till att skapa medvetenhet/engagemang/känsla av samhörighet hos 
befolkningen? 
Kan ert arbete bidra till att styra befolkningen mot ett visst hållbart levnadssätt? 
Vilka aspekter i människors vardag tror ni er kunna påverka för att jobba mot hållbarhet? 
 
Agenda 2030 
Är det globala målen i Agenda 2030 något ni tror er kunnat tillgodose i detta projekt? 
Hur kan ni bidra till minskad miljöpåverkan i städer? 


