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Sammanfattning 
 
Årstafältets framtida utveckling har efter maktskiftet år 2006 ändrats från landskapspark till 
visioner av en ny tät stadsdel. Det ovanliga med denna situation är att en antagen detaljplan under 
genomförandetiden utreds för en ny typ av användning som inte är förankrad hos närboende. 
Detta har lett till ett planeringsdilemma där planerna har stött på mycket motstånd från 
medborgare. Syftet med studien är att undersöka vilka typer av konflikter som har uppstått i 
diskussionerna om Årstafältets utveckling samt studera hur de olika aktörerna i processen verkar 
och förhåller sig till konflikter, medborgardeltagande och maktförhållanden. Studien är baserad 
på ett antal intervjuer med representanter för planeringen, olika politiska partier och en 
intresseorganisation som har varit aktiva i diskussionerna om Årstafältets framtid. Den teoretiska 
ramen för studien utgörs av den kollaborativa planeringsteorin samt litteratur som kritiserar 
denna teori för att vara alltför idealistisk och även av litteratur som behandlar olika typer av 
konflikter som kan uppstå vid planering av hållbar utveckling. Studiens slutsatser visar att 
konflikterna grundar sig på olika synsätt av en hållbar utveckling för Årstafältets framtid och där 
ett utifrån- och ett inifrånperspektiv mellan Stockholms Stad och medborgare bidrar till varför 
processen har sett ut som den gjort hittills. Snäva tidsprocesser och maktförhållanden bidrar även 
till svårigheter för planerarna att involvera medborgare i denna process. Detta planeringsdilemma 
har lett till att dialogen som förs mellan de olika aktörerna saknar gemensamma utgångspunkter 
eftersom endast en typ av utveckling är aktuell och detta bidrar till att olika intressen blir 
exkluderade.  



 
 

Förord 
 
Genom att studera ett aktuellt planeringsprojekt och sätta sig in i den planeringsproblematik som 
studien behandlar har varit en lärorik process. Att på djupet studera planeringen av Årstafältet har 
lett till insikter om olika typer av utmaningar som finns inom Stockholms stadsplanering. Under 
studien har vi mött flera insatta personer som visat på ett engagemang för Årstafältets utveckling 
på flera sätt. Vi vill rikta ett stort tack till alla ni som ställde upp på en intervju och som bidrog 
med er kunskap och era åsikter om utvecklingen av Årstafältet. Vi vill även tacka vår handledare 
Bosse Bergman för värdefulla råd och synpunkter under arbetets gång.  
 
Isabella Sittkoff 
Karolina Erlansson 
 
Stockholm, maj 2009 
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 1 Inledning 
Under det senaste seklet har det skett en omvärldsförändring som gjort sig synbar i våra städer. 
Makten har blivit mer decentraliserad där kommuner och landsting fått ett ökat ansvar för den 
hållbara stadsutvecklingen. De ändrade miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållandena som 
detta skifte har medfört (Malbert 1998), har påverkat den fysiska omgivningen där trenden har 
gått från sammanhållna områden till mer uppdelade och fragmenterade (Healey 1997). Detta kan 
spegla utvecklingen av Stockholms stadsdelar där förorterna kan ses som mer uppdelade och 
fragmenterade jämfört med innerstaden. Den hållbara stadsutvecklingen har även medfört en 
osäkerhet hos beslutsfattare (politiker) och planerare hur man ska förhålla sig till strategier, 
metoder och procedurer kring detta hållbarhetsbegrepp (Malbert 1998). Samhället har även blivit 
mer pluralistiskt med många olika intressegrupper (Healey 1997). Den kollaborativa 
planeringsteorin syftar till att hantera denna pluralism och ge perspektiv på hur olika aktörer 
behöver samarbeta för att skapa en mer demokratisk process. Dessa teorier utgör därför den 
teoretiska ram för hur vi kommer att analysera följande planeringsdilemma som studien baseras 
på. 
 
I Sverige har vi en planeringsprocess med offentliga samråd där intressegrupper är 
representerade, men en direkt kontakt på medborgarnivå har varit ovanligare (Malbert 1998). 
Planerare och politiker är enligt forskning positiva till ett brett medborgarinflytande, men i 
praktiken kan det vara svårt att skapa förutsättningar för medborgarinflytande utan att minska 
processens effektivitet (Khakee 2000). Det finns således problem inom svensk planering med 
bl.a. nya komplexa problemområden, ojämna maktrelationer, saknaden av gemensamma visioner 
(Malbert 1998).  
 
Från Stockholms Stad finns riktlinjer för stadens utveckling i form av Vision 2030 och den nya 
Regionutvecklingsplanen, RUFS 2010. Dessa sätter upp generella mål och visioner för stadens 
och regionens framtida bebyggelse och utveckling och styr därmed hur och var det ska byggas i 
staden. Den nya Översiktsplanen, ÖP2010, anger mer detaljerat var dessa utvecklingar är tänkta. 
Utifrån dessa riktlinjer kan det tydas att vi nu är inne i en ny fas i stadsbyggandet i Stockholm: 
från att tidigare anlägga förorter i utkanterna av staden till att nu förtäta staden inifrån och ut. 
Denna utveckling ger upphov till nya problem med integration och införande av ny bebyggelsen i 
redan befintlig bebyggelse. Detta är något som skapar nya, och ibland oförutsedda, problem och 
konflikter mellan intressen i planeringsprocesserna. Årstafältet, som idag är ett fält beläget söder 
om Stockholms innerstad, är därför aktuellt och omdiskuterat i stadsutvecklingssammanhang. 
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1.1 Problemformulering  
Sedan maktskiftet 2006, då en borgerlig majoritet (Moderaterna (m), Folkpartiet (fp), 
Centerpartiet (c) och Kristdemokraterna (kd)) tog över styret i Stockholm, har en hel del 
förändringar skett på olika samhällsnivåer. För Årstafältet har detta maktskifte lett till en 
förändrad syn på en hållbar utveckling för fältet, från landskapspark till visioner av en ny tät 
stadsdel. Denna tvärvändning har gett upphov till konflikter i diskussionerna om Årstafältets 
framtid. Planeringsprocessen, från vision till antagande av en ny detaljplan, innehåller en komplex 
problematik mellan beslutsfattare, planerare och medborgare där den demokratiska aspekten kan 
vara svår att förhålla sig till, speciellt för de aktuella planerarna. Det speciella med denna 
planeringssituation är att det redan har, innan den formella planeringsprocessen startat, bildats en 
opinion där det anses att utvecklingen av Årstafältet är odemokratisk. Vi vill därför undersöka 
hur konflikter, medborgardeltagande och hur olika maktförhållanden kan hanteras och bemötas i 
en planeringsprocess, som uppenbart kan ses från olika och ofta motstridande perspektiv. Hösten 
2008 gjorde en studentgrupp (Akiko Sasaki, Sisay Habtamu, Guoping Zhang och Adriaan 
Cornelis Uittenbogaard) på KTH en analys av Årstafältet, ”Analysis of Conflicting Interests: 
Årstafältet” (se bilaga1), där de undersökte vilka intressegrupper och aktörer som dominerar 
planeringssituationen på Årstafältet. Vår studie tar sin utgångspunkt i deras arbete där de främsta 
aktörerna och deras intressen är identifierade.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är således att kartlägga de olika aktörerna och intressenterna och analysera 
vilka typer av konflikter som har uppstått i diskussionerna om Årstafältets utveckling samt 
studera hur de olika aktörerna och intressenterna verkar och förhåller sig till konflikter, 
medborgardeltagande och maktförhållanden. 

1.3 Frågeställning 
Dessa är de centrala frågorna vi har valt att arbeta efter i studien om Årstafältets utveckling: 

• Vilka typer av konflikter uppstår utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
• Hur påverkar olika maktförhållanden utvecklingen av Årstafältet? 
• Hur involveras medborgarnas intressen i utvecklingen av Årstafältet? 
• Vilken typ av dialog förs i utvecklingen av Årstafältet? 
• Vilka intressen exkluderas i den aktuella utvecklingen? 
• Vilken roll har planeraren? 

1.4 Disposition  
I kapitel 2 tar vi upp de teorier som utgör grunden för studiens analys. Där utgår vi från hur olika 
konflikter kan uppstå i planering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sedan tar vi upp hur den 
kollaborativa planeringsteorin ser på demokratiska aspekter i planeringsprocessen såsom 
medborgardeltagande, konsensus, planerarens roll och maktförhållanden. Vi ska även redogöra 
för andra synsätt inom detta område för att belysa hur det kan gå till i verkligheten. I kapitel 3 
beskriver vi metoden som denna studie bygger på. I kapitel 4 beskriver vi bakgrunden till den 
aktuella utvecklingen av Årstafältet. Där identifierar vi de olika aktörerna och deras främsta 
intressen i Årstafältet. För att sätta in deras intressen i ett större perspektiv tar vi även upp 
Stockholms riktlinjer inom stadsplanering, utifrån Vision 2030, ÖP2010 och RUFS. Vi vill även 
klargöra hur processen om Årstafältets utveckling har fungerat och i vilket skede utvecklingen är 
just nu. I fallstudien, kapitel 5, tar vi upp hur de olika aktörerna ser på de aspekter vi vill lyfta 
fram i studien. I kapitel 6 analyserar och diskuterar vi den information vi har fått genom 
intervjuer och bakgrundsstudien med teorin och i kapitel 7 tar vi upp några sammanfattande 
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slutsatser. I kapitel 7 finns även studiens rekommendationer där vi tar upp några frågor som vi 
tycker är relevanta för vidare forskning. 

2 Teori 

2.1 Planhistoria 
Fram till mitten av 1900-talet dominerades planeringen av ett fysiskt och ett designperspektiv där 
planer av städer togs fram som ”blueprints”. Det ansågs naturligt att planeringen av staden skulle 
ses som en förlängning av designperspektivet som finns inom arkitekturen och en majoritet av 
planerarna var arkitekter. På samma sätt som en byggnad kunde konstrueras från en arkitekts 
ritningar så kunde även staden utvecklas efter en ritad plan. (Taylor 1998) 
 
Men under början av 1960-talet växte andra perspektiv fram kring planeringen, systemtänkandet 
och den rationella processen. Inom systemperspektivet började man se på staden som ett system 
av flera objekt (gator, torg, parker etc.) som är länkade med varandra. Systemtänkandet 
resulterade i insikter såsom att om en viss utveckling sker i ett område, påverkas även andra 
områden i staden. Man började använda sig av matematiska metoder och modeller för att 
analysera hur olika ekonomiska och sociala aspekter förhöll sig till stadens rumsliga utveckling. 
(Taylor 1998) 
 
Parallellt med systemtänkandet växte även den rationella teorin fram kring planeringsprocessen. 
Den rationella planeringsprocessen härstammar från en mer generell teori, beslutsteori, som även 
tillämpas i andra yrken utanför planeringen. Den rationella beslutsteorin speglade även den tidens 
politiska arena där beslut oftast togs med hjälp av experter för att på bästa sätt handskas med 
frågor rörande t.ex. ekonomi och välfärd inom landets gränser. Under denna tidsperiod förlitade 
man sig på vetenskapliga undersökningar inom ett flertal beslutsområden. Denna tillit till 
vetenskap bidrog till att faktorer som inte kunde mätas, t.ex. sociala aspekter, ofta förbisågs vid 
olika beslut. Den rationella planeringsteorin gynnades av den tidens tänkande och blev snabbt det 
nya sättet att planera. (Taylor 1998) 
 
De rationella teorierna innebär alltså att den mest lyckade optimeringen av resursanvändning 
används för att uppfylla målen med planeringen och man kan därmed påstå att de rationella 
teorierna är instrumentala (Khakee 2000). Den rationella processen, enligt teorin, startar med att 
problem och mål definieras. Sedan försöker man lösa dessa problem med hjälp av rationella 
beslut som ofta grundas på expertkunskap eller vetenskapliga rapporter. På så sätt växer de planer 
fram som bäst matchar de definierade målen. Efter att planen implementerats är det viktigt att 
övervaka effekterna. (Taylor 1998)  
 
Kritiken mot den rationella planeringsteorin grundar sig i att den inte tar hänsyn till vilka problem 
som ska lösas eller vilka planer som bör göras. Den rationella planeringen beskriver endast att 
rationella beslut ska tas utifrån de problem och mål som är identifierade. Den tar således inte upp 
det väsentliga med planering som handlar om varför man ska planera och vilken typ av mål 
planeringen syftar till (Taylor 1998).  
 
Genom denna kritik växte den kollaborativa planeringsteorin fram. Den kollaborativa 
planeringsteorin bygger på Habermas teorier om kommunikativ rationalitet där han 
problematiserar rationalitet med dess koppling till social handling och intersubjektiv 
kommunikation (Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998). Han menar att samhällets system, de 
administrativa och ekonomiska, har grundats i rationella och instrumentella teorier och metoder 
medan människors vardag grundar sig på normativa och kommunikativa erfarenheter (Tewdwr-
Jones & Allmendinger 1998). Habermas illustrerar en förflyttning från det abstrakta systemet 
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(den ekonomiska marknaden och byråkratin) mot en livsvärld där det vardagliga livet finns och 
där människorna samlar erfarenheter (Healey 1997). Därför måste man bemöta detta samhälle av 
experter och instrumental rationalitet, enligt Habermas, med kommunikativ rationalitet där 
språket och dialogen ska vara grunden för handling (Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998). 
Habermas menar att trots att vi lever olika så skapar det möjligheter att utvecklas tillsammans 
eftersom vi påverkas och formas av vår omgivning. Habermas idéer har ändrat planeringsteorin 
och planeringsprocessen genom att se till att olika grupper med olika intressen i samhället 
samspråkar och engagerar sig mer öppet i planeringsprocessen. Han har även bidragit med hur 
problemlösning ska gå till i planeringsprocessen, där tyngdpunkten är att aktörerna lär sig mer om 
de övriga deltagarnas uttryckta behov och önskemål. (Healey 1997). 
 
Men förutom att planeringen har blivit mer kommunikativ där man ofta strävar efter ett ökat 
medborgardeltagande har även begreppet hållbar utveckling kommit att dominera den nutida 
planeringen.  

2.2 Konflikter inom planering av en hållbar stadsutveckling 
Begreppet hållbar utveckling är mottot för dagens stadsplanerare. Det innebär att kombinera 
miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv i planerna om städernas utveckling. En hållbar 
utveckling kan dock ofta leda till olika perspektiv vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter och det är inte alltid lätt att kombinera dessa. Planerare står alltså inför tuffa beslut när 
de måste väga olika typer av hållbar utveckling mot varandra, den gröna staden, den ekonomiskt 
växande staden och den socialt rättvisa staden. (Campbell 2003) 
 
Ofta uppstår det konflikter om dessa olika typer av utvecklingar och planerarna måste i princip 
fungera som medlare mellan separata intressen. Men att stå i  mitten av denna triangel (se figur 1) 
av hållbar utveckling kan innebära problem när det kommer till att få de separata intressena att 
motivera en utveckling som möjligtvis kombinerar de olika aspekterna. Det är enklare att 
motivera ett intresse som ligger just i ena ändan av triangeln, t.ex. att vi behöver bevara alla 
stadsparker eftersom de bidrar till en bättre luft i den täta staden, eller att vi behöver bygga mer 
hyresrätter i innerstaden så att den sociala rättvisan ökar. Det är alltså svårare att motivera en 
utveckling som kombinerar de olika perspektiven av hållbar utveckling. Olika typer av konflikter 
som kan tänkas uppstå i triangeln av hållbar utveckling är: ”the property conflict”, ”the resource 
conflict” och ”the development conflict”. Triangeln är ett enkelt sätt att visa hur olika konflikter 
kan uppstå men det finns självklart andra dimensioner som även kan tas med för att beskriva 
andra typer av problem i hållbar utveckling. (Campbell 2003) 
 
”The property conflict” (se figur 1) kan t.ex. ses som konflikten mellan olika användningar av 
fastigheter. Det kan t.ex. kan vara en konflikt mellan hyresvärd kontra hyresgäst  eller 
gentrifierande höginkomsttagare kontra boende med en lägre inkomst som har bott i fastigheten 
en längre tid. Denna konflikt är komplicerad eftersom båda sidorna kan stå i konflikt med 
varandra samtidigt som de är beroende av varandra. En ekonomisk utveckling behövs för att 
skapa social rättvisa genom att staten distribuerar ekonomiska medel till dem som behöver dem 
mest. Samtidigt kan social orättvisa skapas i den specifika situationen där den ekonomiska 
utvecklingen prioriteras högre än dem som blir negativt påverkade av utvecklingen. (Campbell 
2003) 

 6



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 conflict 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Konflikttriangeln. Campbell (2003). 
 
”The resource conflict” grundar sig i behovet av att naturliga och miljömässiga resurser spelar 
centrala roller i ekonomisk utveckling samtidigt som ett bevarande perspektiv finns för att 
tillgodose naturliga och miljömässiga resurser för framtida generationer.  T.ex. kan konflikten 
grunda sig i att stadsutveckling främst ska ske på befintliga naturområden som kan behöva 
exploateras för att gynna den ekonomiska utvecklingen eller att detta naturområde måste bevaras 
för att tjäna framtida generationers behov av närhet till natur i staden? (Campbell 2003) 
 
”The development conflict” grundar sig i de andra två konflikterna. Detta kanske är den svåraste 
aspekten med hållbar utveckling: hur man ska öka den sociala rättvisan i stadsutvecklingen 
samtidigt som man ska skydda miljön i en stabil eller instabil ekonomisk period. Hur ska då de 
människor som befinner sig längst ner på den socioekonomiska stegen bli ekonomiskt starkare 
om skyddandet av miljön blir svår att kombinera med ekonomisk utveckling? I en global kontext 
kan denna konflikt innebära att man måste sakta ner den ekonomiska utvecklingen i syfte att 
skydda den globala miljön. Ett exempel kan vara att utvecklingsländer måste stoppa en viss typ av 
produktion för att minska den globala växthuseffekten. Men detta bidrar då till att klyftorna 
mellan fattiga och rika länder ökar och de fattiga länderna inte får samma chans till en ekonomisk 
utveckling som de rika har haft. Detta kan även avspeglas på en lokal nivå där fattigare områden 
drar till sig verksamheter som är mer skadliga för miljön som t.ex. anläggningar för giftigt avfall, 
deponier m.m. eftersom dessa områden inte har samma ekonomiska styrka att skydda sig mot 
sådana verksamheter som rikare områden har. (Campbell 2003)  
 
Det finns således en mängd olika konflikter som kan uppstå när man ska planera för en hållbar 
utveckling. Det är säkerligen alltid något intresse som kommer i kläm vid planering av hållbar 
stadsutveckling. I de följande styckena kommer vi ta upp hur den kollaborativa planeringsteorin 
ser på olika demokratiska aspekter i planeringen som t.ex. medborgardeltagande, dialog, 
planerarens roll, men även kritiken mot dessa teorier.  
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2.3 Demokrati i planeringen enligt den kollaborativa teorin 
Den kommunikativa teorin skapade alltså en ny normativ grund inom planeringen.  Den 
kollaborativa teorin växte fram ur den kommunikativa teorin och förespråkar ett brett 
medborgardeltagande från samhället där olika intressen kan identifieras. I studien kommer vi 
därmed hänvisa till den kollaborativa planeringsteorin. Genom att involvera flera aktörer kan 
demokratin öka i planeringsprocessen, där kraften ligger i deltagarnas argument. Denna 
demokrati medför ett ökat socialt- och intellektuellt kapital, vilket är grundläggande byggstenar i 
den kollaborativa planeringsteorin (Healey 2003). 

2.3.1 Medborgardeltagande och dialog - ett sätt att nå konsensus 

Den kollaborativa planeringsteorin förespråkar alltså att samhällets medborgare involveras i 
planeringsprocessen. Hänsyn ska även tas till de intressen som inte representeras i planeringen. 
Denna typ av planering går ut på att hitta en gemensam grund för aktörerna där en tyngdpunkt 
ligger i den inneslutande dialog som förs mellan de olika aktörerna. 
 
Olika typer av riktlinjer kan sättas upp för dialogen. Det är då viktigt att hitta ett gemensamt 
språk, dvs. en diskurs som används i syfte att aktörerna inte ”talar förbi varandra”. Denna diskurs 
kan därmed leda till att man undviker missförstånd. För att då skapa en öppen och offentlig 
dialog förespråkar den kollaborativa planeringsteorin att aktörerna försöker komma överens och 
respekterar gemensamma grunder och att diskussionen hålls inom vissa ramar. Detta uppnås 
genom att det finns en gemensam arena samt en tydlig definition av vad som ska diskuteras 
(Healey 2003). Framförallt ska planeringsprocessen vara av interaktiv karaktär där aktörerna 
behöver tolka och söka respekt för de andra aktörernas behov och viljor. Den öppna dialogen 
ska således karakteriseras av att alla aktörer är ärliga med sina problem, strategier och värderingar 
(Fainstein 2003). Den gemensamma diskursen underlättar således för deltagarna att samla 
kunskap om de andra, skapa nya relationer, värderingar och förståelse och på så sätt komma fram 
till ett gemensamt beslut dvs. att nå konsensus. Genom att aktivt samarbeta med aktörer som har 
andra intressen kan man ofta förändra en situation med många konflikter till en ny situation där 
man ser möjligheter istället för begränsningar (Fainstein 2003) och där intressekonflikterna blir 
tydliga och får bilda en utgångspunkt för kompromisser. 

2.3.2 Planerarens roll enligt den kollaborativa teorin 

För att involvera ett brett medborgardeltagande fokuserar den kollaborativa planeringsteorin 
mycket på planerarens professionella roll. Denna roll innebär ofta att lyssna på olika parter, ta 
hänsyn till skillnader samt underlätta i en dialog med mål att nå konsensus (Watson 2003, 
Fainstein 2003). Planerarens roll bli därmed att ta hänsyn till alla aktörers åsikter och på så sätt 
låta alla komma till tals, även i en process som domineras av en eller flera starka aktörer (Taylor 
1998). Man kan alltså säga att den kollaborativa planeringsteorin ser planeraren som en medlare 
eller förhandlare i planeringsprocessen (Fainstein 2003), som bygger på ett förtroende från 
medborgarna (Taylor 1998).  
 
Planerarens roll i en sådan central position i processen beskrivs av Taylor (1998). Utövandet av 
planerarens roll sker i tre steg. Först måste planeraren identifiera aktörerna som verkligen är 
berörda av planen, för att i nästa steg etablera en kontakt mellan dessa aktörer. I det sista steget 
får planeraren rollen som en förhandlare som för dessa parter eller aktörer samman. Här 
jämställer Taylor planeraren med den offentliga myndigheten och ’policy-makers’, där alla 
behöver inneha kommunikativa egenskaper för att skapa en fungerande kommunikativ 
planeringsprocess. Planerarens roll som en expert inom planeringsområdet blir således, inom den 
kollaborativa teorin, expert på att föra samman människor med intressen i konflikt med varandra. 
Rollen skall även bidra med kunskap och färdigheter till de andra aktörerna, då politiker, 
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intressegrupper och andra inflytelserika aktörer i processen ofta saknar planeringskunskaper. 
(Taylor 1998). 
 
Planeraren har i dagens planering ett nära samarbete med politikerna (Khakee 2000). Med detta 
menar Khakee att det alltid finns politiska regler och restriktioner som planeraren måste anpassa 
sig efter. Planerarens roll är att samtidigt arbeta efter politiska beslut och även se till allmänhetens 
bästa och minska de obalanser i makt som finns i samhället. (Khakee 2000). 

2.3.3 Maktaspekter enligt den kollaborativa teorin 

I alla planeringssammanhang finns det en risk att det existerar olika former av maktförhållanden, 
med någon dominerande aktör och att deltagare blir utesluta i processen (både medvetet och 
omedvetet) (Healey 1997). Den kollaborativa modellen förespråkar att dessa problem förebyggs. 
I dagens samhälle har inte alla samma förutsättningar vad gäller inflytande i planeringen och den 
makt som det innebär. Dessa skillnader skapar olika inflytande av makt i en planeringsprocess. 
De som har det bättre ställt och en position att påverka sitt levnadssätt har en större makt än de 
som har det mindre bra ställt. Makten kan också vara en följd av det sociala livet där kontakter 
kan spela en stor roll och även olika tankesätt kan påverka en persons möjlighet till inflytande. 
(Healey 1997).  
 
Healey (1997) menar att makt från centralt styrda delar av samhället, som redan innehar en stor 
makt över planeringen, flyttas till medborgarna. Att se till de olika dimensionerna av makt hjälper 
oss att förstå vilka olika intressenter som finns och vilka som är de extra starka aktörerna, samt 
hur olika sociala grupper berörs och vad de efterfrågar i en plan. Ett annat angreppssätt är att 
maktförhållandena mellan individerna ges större betydelse. Healey menar att det är ”det bättre 
argumentets makt” som bör få störst genomslag. Innes & Booher (2003) menar att makten har 
blivit mer uppdelad och ingen längre ensam har makten att leverera och besluta i en fråga. 

2.4 Problematiken kring teori och verklighet 
En kritik av den kollaborativa planeringsteorin grundar sig i faran att den inkluderande dialogen i 
verkligheten kan resultera i ett exkluderande av olika intressen i planprocessen. Det finns en risk 
att den ideala (teoretiska) modellen skiljer sig från hur det går till i verkligheten när beslut ska 
uppnås i en process. Det finns en risk att i verkligheten utesluts aktörer som är kända för sina 
åsikter och argument avsiktligt för att uppnå en bättre och effektivare process. Processen kan 
även i praktiken utformas så att den i det specifika fallet passar där exkludering inte är 
främmande och ovanligt.  Då deltagare utesluts förlorar den kollaborativa modellen legitimitet 
genom att vara begränsad och exkluderande istället för att vara öppen och demokratisk, som den 
är menad att vara.  
 
Exkludering kan även ske då man bortser från ämnen och frågor som dyker upp under 
processen, t.ex. genom att fokusera på ämnesområden där man mest sannolikt kan komma 
överens. Istället för att fokusera på ett hållbart resultat leds processen mot ett resultat som kan 
accepteras bland deltagarna. (Connelly & Richardson 2004) På så sätt kan intressanta och 
betydelsefulla resonemang och synpunkter falla bort. 
 
En annan risk med en process som förespråkar konsensus är att fokus och sammanhang kan 
försämras, vilket gör processen ineffektiv och kan leda till att processen förlorar legitimitet. 
Risken är alltså att processen endast resulterar i ändlösa diskussioner, istället för att komma fram 
till ett resultat. Kritiken ligger således i att den kollaborativa planeringsteorin fokuserar för mycket 
på hur själva processen ska utformas och inte på själva resultatet (Tewdwr-Jones & Allmendinger 
1998, Fainstein 2003). I verkligheten kan en viss exkludering vara nödvändig för att processen ska 
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vara genomförbar. (Connelly & Richardson 2004). I praktiken handlar det om att nå resultat 
genom en balansgång mellan aktörerna med mest makt. 
 
Det kan även diskuteras ifall konsensus, dvs. att alla är överens om en viss lösning, är något som 
är eftersträvbart i en värld med allt större sociala klyftor och om det verkligen är möjligt att nå 
konsensus? Individer kan agera och ha olika åsikter i olika situationer. Detta blir tydligt ifall man 
jämför vad en person tycker i en specifik fråga när han är ensam eller med en grupp andra 
människor. Risken att man tycker annorlunda eller att man är beredd att ändra lite på sin åsikt för 
gruppens bästa blir ofta resultatet. Därför kan det finnas en risk för att man tystas ner istället för 
att ges en röst i processen att nå konsensus (Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998). 
  
Det är också mindre troligt att aktörerna i en kollaborativ process inte har egna dolda agendor. 
Exempel på detta kan vara aktieinnehavare i ett byggföretag som har ett vinstintresse i ett 
planeringsprojekt, stadsplanerare som arbetar efter politiska beslut för en viss eftersträvad 
utveckling eller privata organiserade grupper som ser till att deras egna intressen i området blir 
skyddade. Det är alltså inte realistiskt enligt kritiken av den kollaborativa planeringsteorin att 
dessa olika viljor skulle föra en öppen dialog utan makttvister och dolda personliga preferenser 
för att uppnå konsensus. (Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998) 
 
Förutfattade meningar och andra typer av föreställningar om den andre aktörens intressen kan 
vara psykologiska hinder för att realistiskt kunna lösa och diskutera de konflikter som uppstår 
(Baum 2003).  Sådana situationer kan leda till att konflikterna blir allt större p.g.a. de olika 
aktörernas oförmåga att skapa en förståelse för de andra intressena. Om konsensus är målet är 
det i princip omöjligt att nå om det finns alltför olika intressen i planeringssituationen. Men i en 
situation där en grupp mer homogena personer deltar, där skillnaderna i åsikter är mindre och 
konflikterna mer överkomliga, kan konsensus vara ett möjligt resultat (Baum 2003).  
 
Det finns även de teoretiker som uttrycker sin oro över att den politiska sfären blir allt mer 
fokuserad mot konsensus. Detta är en skillnad till den konsensus som diskuteras utifrån den 
kollaborativa planeringens teori. Chantal Mouffe (2008) beskriver den politiska högern och 
vänstern för att utvecklas mer och mer åt samma håll. Inte i den mån att de politiska partierna 
tycker likadant i alla sakfrågor, utan att medborgarna presenteras ett snävare spektrum av 
politiska åsikter där skillnaden blir allt mer diffus. Mouffe menar således att resultaten av vår tids 
politik grundar sig på en demokrati där mer och mer likasinnade åsikter bildar de valmöjligheter 
som den vanlige medborgaren erbjuds.  

2.4.1 Planerarens roll – medlare eller expert? 

Kritikerna hävdar att den kollaborativa planeringen förnekar planerarens yrke som en expert i 
den kollaborativa processen. Planeraren förväntas bete sig neutralt för att på bästa sätt förenkla 
och medla mellan diverse intressen i processen. Processen ska även inkludera alla intressen i ett 
samhälle enligt den kollaborativa planeringsteorin. Kritikerna ifrågasätter hur dessa intressen kan 
identifieras och vem som ska identifiera dem. Om planerarnas personliga åsikter och omdömen 
ska vara neutrala, och deras roll som experter är förnekad, hur ska då planeraren agera i sådana 
processer? Teorin menar således att syftet med yrket som planerare försvinner om det 
professionella omdömet ifrågasätts. Det kan även anses otroligt att en person som arbetat inom 
yrket flera år inte har bildat sig en egen uppfattning eller utvecklat egna personliga preferenser när 
det kommer till vilken typ av planering som är önskvärd. Därför är det osannolikt, enligt kritiken, 
att planeraren kan agera på ett neutralt och objektivt sätt och medla mellan olika intressen utan 
hänsyn till sina egna preferenser. (Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998) 
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2.4.2 Olika typer av maktutövanden inom planering 

Maktförhållanden och konflikter kan utgöra rejäla hinder för den kollaborativa planeringsteorin i 
praktiken. Den goda dialogen utgör en grundpelare i den kollaborativa teorin men oftast kan 
olika typer av maktförhållanden och konflikter påverka den goda dialogen på olika sätt. Det går 
att dela upp begreppet makt i fyra olika delar efter Malbert (1998): tvång, manipulation, övertygande 
makt och auktoritär makt. Planering i verkligheten kan vara av kommunikativ karaktär men inte 
dialogförespråkande, som den kollaborativa planeringsteorin värdesätter. En god dialog kan 
därför vara svårt att uppnå när dessa fyra olika typer av makt utgör hinder.  
 
När planeringen använder sig av en typ av tvång karaktäriseras det tidiga skedet av planeringen av 
en intensiv teknisk bakgrundsinformation. Denna tekniska information tar inte hänsyn till några 
sociala aspekter. På ett väldigt instrumentalt sätt framförs då tillräckligt med information så att 
vissa tvivel suddas bort och på så sätt tvingar man planeringen mot ett visst resultat. (Malbert 
1998) 
 
Planeringen kan även bli manipulativ om planeraren undanhåller användbar information och på så 
sätt förvränger kommunikationen. Ett sådant beteende innebär att man till en viss del är 
beräknande och därför blir handlingen återigen av instrumentell karaktär istället för av 
kommunikativ karaktär. Planeraren kan även på ett manipulativt sätt hänvisa till att en viss 
utveckling är positiv för allmänna intressen för att på så sätt driva processen vidare. Även 
planerarens personliga intressen kan ligga bakom en viss utveckling. (Malbert 1998) 
 
Övertygande makt skiljer sig från den manipulativa makten eftersom den som utsätts för 
övertalning ofta är medveten om detta. Det kommer alltid att finnas övertygande medel till hands 
som t.ex. propaganda, reklam och retorik. Men enligt den kollaborativa planeringsteorin 
förespråkar man den ömsesidiga dialogen, och övertalning är inte förenligt med detta. Konsensus 
uppnås inte heller av övertalning. (Malbert 1998) 
 
Auktoritär makt resulterar i en persons godkännande och acceptans av en annan auktoritär 
persons omdöme.  Inom planering kan man använda sig av auktoritära omdömen om man 
befinner sig i en osäker situation. Men om alla skulle acceptera en auktoritets omdöme skulle inte 
processen karaktäriseras av ett brett deltagande och en kommunikativ karaktär. (Malbert 1998) 

2.5 Sammanfattning av teoridelen 
Den kollaborativa teorin har alltså grundats i kritiken mot den rationella planeringen. Samhället 
har blivit mer pluralistiskt och våra städer mer komplexa och den rationella planeringsteorin kan 
ses som ett snävt perspektiv eftersom den förlitade sig på expertkunskap som ofta förbisåg 
diversifierade intressen av planering.  
 
Den kollaborativa planeringsteorin tar således upp hur olika intressen kan identifieras inom 
planeringen grundat på dialog. Dialogen går ut på att aktörerna lär sig om de andras intressen och 
värderingar för att på så sätt skapa nya relationer som kan bidra till att man når ett resultat som är 
mer demokratiskt förankrat. En planeringsprocess som har ett stort medborgardeltagande kan 
tänkas vara mer demokratisk. Detta är utgångspunkten för kollaborativ planering där medborgare 
uppmuntras delta i planeringsprocessen. Men en demokratisk process kan ha sina nackdelar när 
det gäller skillnader i lokala och regionala perspektiv. Vad händer i en process när de två olika 
perspektiven möts? Vilket perspektiv dominerar över det andra?  
 
Teorin förespråkar således ett brett medborgardeltagande där planerarens roll ses mer som en 
medlare mellan olika intressen istället för en expert. Därför är det viktigt att planeraren har 
kommunikativa egenskaper som underlättar vid uppgiften att föra samman aktörer med olika 
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intressen. Den kollaborativa planeringsteorin vill således släta ut de maktförhållanden som finns i 
en process genom att se till olika intressen och olika grupper som har mer eller mindre makt i 
inflytandet av planeringen. Men i verkligheten kanske dessa grupper ändå utövar olika typer av 
makt mot varandra som kan vara svåra att släta ut. Man kan därför diskutera vilka olika typer av 
makt som kan utövas inom planering som t.ex. tvångs-, manipulations-, övertygande- och 
auktoritet-relaterad makt och hur dessa påverkar de kommunikativa värdena inom planering. 
 
Det har utvecklats en kritik som menar att den kollaborativa planeringsteorin är alltför ideal och 
teoretisk och har lite förankring i hur det går till i praktiken. Man kan således undra hur dagens 
planering ser ut i verkligheten? Den rationella planeringen kanske lever kvar till viss del i 
utformandet av planeringsprocessen och tilliten på expertkunskap kanske fortfarande är ett 
legitimt argument för en viss sorts utveckling men nuförtiden kanske man i större utsträckning 
försöker använda sig mer av kommunikativa medel för att identifiera fler intressen. Kritikerna 
pekar på att i verkligheten utesluts vissa aktörer för att processen då blir effektivare. Detta kanske 
är ett medvetet eller omedvetet val i vissa planeringssituationer eftersom en allt för kommunikativ 
process kan öka risken för att viktiga frågor och ämnen faller bort, eftersom man då fokuserar på 
frågor som vissa av de inblandade aktörerna kan komma överens om. På så sätt kanske viktiga 
resonemang försvinner och bidrar till att resultatet av planeringen försämras.  
 
Teorin kritiseras även för att vara för konsensusfokuserad och om detta är något som är önskvärt 
i en pluralistisk värld. Planerarens roll kritiseras för att vara för neutral och en del kritiker tror att 
det är osannolikt att en planerare kan agera helt objektivt och inte påverkas av de personliga 
preferenser som han skaffat sig som professionell inom yrket. Frågan är om det som 
yrkesutövande går att helt och hållet frånsäga sig rollen som expert och agera på ett objektivt och 
neutralt sätt?  
 
Dagens planerare strävar ofta efter en hållbar utveckling, men det kan ofta uppstå konflikter när 
man strävar efter att kombinera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter eftersom dessa 
aspekter inte alltid går hand i hand. För att nå ett resultat där många olika intressen kan 
tillgodoses krävs det att alla aktörer är medvetna att det kanske behövs nya typer av arbetssätt för 
att uppnå detta. Framgången kan då ligga i att de olika aktörerna verkligen anstränger sig för att 
se de skillnader i intressen som konflikterna grundar sig i (Baum 2003). 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har genomförts dvs. vilken typ av studie vi har genomfört, hur 
informationsinhämtning har skett samt hur bearbetad information har använts. 

3.1 Genomförande 
Detta examensarbete genomfördes främst under vårterminen 2009. Vi ville studera problem som 
kan uppstå i planeringsprojekt med fokus på hur konflikter hanteras genom kommunikation. 
Därför valde vi att studera utvecklingen av Årstafältet som under denna period diskuterades i 
olika medier. Arbetet startade med att vi undersökte och identifierade hur de olika aktörerna och 
intressenterna förhöll sig till utvecklingen. De exakta frågeställningar som studien aktualiserar 
växte fram parallellt med bakgrundsstudierna. Sedan valde vi att läsa in oss på den 
planeringsteorin samt litteratur som kritiserade dessa teorier för att på så sätt kunna genomföra 
en analys av Årstafältet. För att kunna analysera bakgrunden till konflikterna läste vi även om 
olika konflikter som kan uppstå vid planering av hållbar utveckling. Samtidigt som vi läste på om 
bakgrunden och teorierna tog vi kontakt med personer som var representanter för de olika 
aktörer och intressenter som vi hade identifierat. Intervjuer genomfördes och materialet blev 
grunden för den analys vi har skrivit. Eftersom vi är två studenter som skriver detta 
examensarbete har vi varit noga med att dela på arbetet. Alla texter som den ena personen har 
skrivit har kontrollerats och omarbetats av den andra. Intervjuerna har alltid båda deltagit i så väl 
som mötena. Transkriberingen har gjorts av båda, dock har alltid en intervju endast transkriberats 
av en person.  

3.2 Val av metod – Kvalitativ eller kvantitativ 
Syftet med studien har varit att dels analysera vilka typer av konflikter som har uppstått i 
diskussionerna om Årstafältets utveckling och dels analysera hur olika aktörer verkar och 
förhåller sig till konflikter, medborgardeltagande och maktförhållanden. Eftersom studien berör 
frågor som kan ses från en mängd olika perspektiv så har vi genomfört en kvalitativ studie. En 
viktig del av studien har varit att göra intervjuer där de medverkande intervjupersonerna fått 
utrymme att uttrycka sina upplevda erfarenheter, tankar och reflektioner. Syftet med den 
kvalitativa studien är att välja ut ett antal personer och analysera deras perspektiv. Man vill således 
bygga en förståelse i en fråga genom att studera ett exempel genom andra personers 
uppfattningar (Bryman 1997). Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie är att i den 
kvantitativa analyseras ett stort antal insamlade data som representerar det ämne man vill studera 
(Bryman 1997), vilket således inte är fallet i denna studie. 

3.2.1 Den kvalitativa metodens begränsningar 

Den kvalitativa studien är, i vår studie, inte tänkt att generera nya metoder eller information inom 
ämnet stadsplanering, utan snarare att belysa den problematik som ett vanligt planeringsprojekt 
kan ha och hur detta hanteras av ledande politiker och planerare. Syftet är således att belysa de 
problem som uppstår i diskussionerna om Årstafältets fortsatta planering,  
 
Det förekommer i huvudsak tre problem vid en kvalitativ forskningsstudie. Syftet, som nämnts 
ovan, är att kartlägga aktörers syn och tolka dessa. Svårigheten i denna studie kan således vara att 
behålla objektiviteten eftersom resultaten ska grunda sig i de medverkandes syn och inte i våra 
egna uppfattningar. Det kan alltså finnas en risk att vi bildar oss en uppfattning om de 
medverkandes syn som inte helt och hållet avspeglar verkligheten. Att förhålla sig mellan teori 
och empiri kan också vara svårt då det finns en risk att gränsen mellan teori och empiri blir oklar 
och detta kan resultera i felaktiga föreställningar. I vår studie kan detta avspeglas i att vi tillämpar 
en teori, som beskriver planeringsprocesser som kommunikativa, men i verkligheten är inte den 
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studerade planeringsprocessen en process som utger sig för att tillämpa dessa värden.  Det finns 
således ett glapp mellan teori och empiri eftersom vi tillämpar en teori på en process som inte är 
ett exempel på den använda teorin. Att sedan tolka resultaten och veta i vilken grad dessa går att 
generalisera kan även vara problematiskt eftersom resultaten i vår studie beror väldigt mycket på 
personen som intervjuats. Eftersom vi endast i denna studie har fokuserat på utvecklingen av 
Årstafältet kan vi endast dra slutsatser om hur denna process har fungerat hittills. Vi kan således 
inte påstå att våra slutsatser är generella eftersom vi inte har jämfört denna process med någon 
annan.  

3.3 Intervjuer 

3.3.1 Aktörer som intervjuats 

För att undersöka och få en bild av hur de olika aktörerna ser på utvecklingsprocessen av 
Årstafältet har vi valt att genomföra intervjuer. Intervjupersonerna har valts ut strategiskt med 
tanke på vilken roll de har, och vilken möjlighet de har att påverka processen. Endast de aktörer 
med en central roll för tillfället har valts ut för att ge en så aktuell bild som möjligt av hur en 
planeringsprocess går till samt för att kunna identifiera vilka som får möjlighet att kunna påverka 
utvecklingen och processen. Därför har vi har valt att intervjua både planeraren som är ansvarig 
för den fortsatta planeringen av Årstafältet samt politiker som är aktiva i stadsbyggnadsnämnden 
samt en intresseorganisation som är aktiv i diskussionerna om Årstafältets utveckling. När vi i 
studien nämner planeraren syftar vi till tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret vars talan har 
förts via Katarina Borg. Sammanlagt har sex intervjuer genomförts omfattande en timme vardera.  

3.3.2 Förberedelser 

Inför intervjuerna har vi utformat frågor som är relevanta och anpassade till varje intervjuperson. 
Vi har valt att göra på detta sätt för att intervjuerna ska bli så givande som möjligt och få fram 
varje intervjupersons perspektiv på ett rättvist sätt. Vi kontaktade intervjupersonerna per e-post 
(se bilaga 2) där intervjupersonen fick ta del av studiens frågeställningar. Vi meddelade också hur 
lång tid intervjun beräknades att ta samt att intervjupersonen skulle få möjlighet, om så önskas, 
att godkänna att vi kommer använda deras namn och uttalanden i studien som publiceras Vi 
skickade även ut intervjufrågorna (se bilaga 3) till deltagarna några dagar före intervjun. Detta 
gjordes för att personen som skulle intervjuas skulle få tid att förbereda sig ifall det behövdes. 
Det märktes även vilka personer som hade ägnat tid åt frågorna innan intervjun eftersom dessa 
personer hade mer genomtänkta svar. En negativ aspekt med att skicka ut frågorna innan 
intervjun var att Handelskammaren som redan hade tackat ja till en intervju, nekade intervjun 
efter att ha sett frågorna eftersom den avsedda intervjupersonen ansåg att hon inte kunde ge 
vettiga svar på våra intervjufrågor. Vi var dock nöjda med de svar vi fick per e-post som förklarar 
att Handelskammaren inte deltar aktivt i planeringsprocessen, men verkar genom lobbying 
eftersom den har spelat en stor roll för initiativen till denna utveckling. I övrigt har vi förberett 
oss genom att läsa på vad de olika partierna tycker om den aktuella utvecklingen samt vilka planer 
som Årstafältet tidigare har stått inför. 

3.3.3 Struktur på intervjuerna 

Formen som intervjuerna har genomförts efter är en semi-strukturerad intervjuform. Vi valde ut 
områden, eller teman, som studien berör och formulerade därefter lämpliga frågor. Frågorna 
följdes inte helt och hållet under intervjuerna utan det gavs frihet att ställa andra frågor och 
följdfrågor. Detta kunde också medföra nya insikter och infallsvinkar inom ämnet. 
Intervjuformen blev således mer öppen och intervjuerna tog mer formen av ett samtal än en 
formell intervju. Intervjuerna spelades in efter intervjupersonens godkännande. Detta är att 
föredra då vi kunde fokusera mer på att ställa frågor och följdfrågor än att koncentrera oss på att 
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anteckna. En ytterligare fördel med en inspelad intervju är att det i efterhand underlättar 
efterarbetet då t.ex. tonfall, betoningar och pauser registreras. 

3.4 Annan informationsinhämtning 
Förutom att genomföra intervjuerna har vi medverkat vid andra forum för att bilda oss en 
bredare uppfattning om konflikterna i utvecklingen av Årstafältet och hur dialogen förs mellan, 
och inom, berörda parter. Stadsbyggnadskontoret anordnade ett öppet informationsmöte i 
Östbergaskolan för att informera allmänheten om den aktuella utvecklingen och hur 
arkitekttävlingen kommer att påverka planerna. P.g.a. mötets karaktär framkom det många åsikter 
från boende i Östberga och Årsta där vi fick möjlighet att träffa och ta del av de berörda 
invånarnas åsikter. Detta gav oss en bredare förståelse och kunskap om vad utvecklingen har för 
betydelse för närboende och inblandade aktörer. Detta hade vi nytta av under de kommande 
intervjuerna. Även mötet med Nätverket Årstafältet, som var i ett tidigt skede av studien, gav 
värdefull förståelse för problematiken som planerna för Årstafältet medför. Vi har även använt 
oss av planeringslitteratur främst inom den kollaborativa teorin. För att belysa den problematik 
som finns i verkligheten har vi även använt oss av kritiken som riktats mot dessa teorier. 
Eftersom det finns en mängd olika författare som har skrivit om dessa teorier är vi medvetna om 
att vårt urval inte speglar allt som skrivits inom dessa teorier och studien är således grundad på ett 
fåtal författares uppfattningar om teorin. Vi har även dragit fördel av den information som finns 
att hämta på internet om de olika aktörernas intressen av Årstafältet.    

3.5 Avgränsning 
I studien har vi använt oss av olika inkluderings- och exkluderingskriterier. Detta gäller främst 
vilka som vi valt att inkludera i intervjustudien. Det finns många som har intresse och åsikter i 
frågan om Årstafältets framtida utveckling, men vi har valt att endast intervjua dem som har en 
central roll, utifrån den kartläggning av potentiella aktörer och intressenter som vi utfört, samt 
har en reell påverkan på planeringsprocessen. Vi har därför valt att fokusera på 
Stadsbyggnadskontoret och planerarna som ”äger” processen. Vi har även valt ut politiker med 
varierande partitillhörighet som också är medlemmar i berörda nämnder, såsom 
Stadsbyggnadsnämnden och Stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Handelskammaren var 
tidigt med och påverkade beslutet om att Årstafältet skulle bebyggas och ses därför som en aktör 
med stor betydelse i studien. Det har även varit av betydelse att involvera intressegrupper, varpå 
vi valt att intervjua Nätverket Årstafältet som en stark oppositionsgrupp och förespråkare för 
närboende. 

3.6 Efterarbete och analys 
Efter intervjuerna har inspelningarna avlyssnats och materialet har transkriberats ordagrant för att 
ingen information ska falla bort. För att analysera material finns det fem metoder enligt Kvale 
(1997). Dessa är:  
 

‐ Meningskategorisering: Kategorisering av uttalanden, t ex sorterar in efter förekomst 
av ett särskilt fenomen genom att ange förekomst och/eller styrka hos fenomenet genom 
att markera med ”+”/”-” eller att använda en skala mellan 1 och 5. Genom denna 
kategorisering kan materialet reduceras till några få tabeller och figurer. 

‐ Meningskoncentrering: Koncentration av uttalanden då längre texter kortas ner till 
kortare formuleringar eller några få ord. 

‐ Meningsstrukturering genom berättelser: Om det inte förekommer några spontana 
historier, sammanställer intervjuaren en historia genom att sammanfatta flera händelser. 
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Denna strukturering reducerar vanligtvis materialet, men kan även utöka det då en enkel 
berättelse kan bearbetas och bli mer utförlig. 

‐ Meningstolkning: mer eller mindre spekulativa tolkningar av intervjumaterialet och 
tolkning görs efter vad som inte direkt framgår av den ordagranna transkriberingen. 

‐ Ad hoc-metoden: Är den vanligaste formen av intervjuanalys då ad hoc-metoden är en 
blandning av de övriga metoderna.  

I studien har vi använt oss av ad hoc-metoden då vi efter transkriberingsarbetet sorterade in olika 
uttalanden från de intervjuade under olika teman dvs. en typ av meningskategorisering. Detta 
gjordes för att intervjumaterialet skulle bli mer överskådligt och få en mer informativ karaktär 
och därmed bli mer användbar under analysen. Meningskoncentrering förekom även då vissa 
uttalanden förkortades i syfte att endast det viktigaste skulle komma med. Vi har försökt att 
undvika meningstolkning i studien då detta kan bidra till att uttalanden förvrängs eller används i 
fel syfte. Vi är däremot medvetna att en del meningstolkningar görs omedvetet då vi kan ha haft 
förutfattade meningar om de olika intervjupersonernas åsikter om Årstafältets utveckling 
eftersom vi har samlat information innan intervjuerna om dessa. Detta kan ha påverkat hur vi 
uppfattade och tolkade olika uttalanden i arbetet med sammanställningen av intervjumaterialet.   

3.6.1 Verifiering och etik 

För att verifiera det material vi har samlat in har vi tagit hjälp av Kvale (1997) och några av 
aspekterna som han lyfter fram. En av dessa aspekter är enligt Kvale (1997) den problematik 
angående konsekvenser för de intervjuade och de grupper som denna representerar då studien 
publiceras. Intervjupersonerna har i vår studie inte varit anonyma, vilket även har godkänts av 
dem innan intervjun genomfördes. Med faktum att studien kommer att publiceras finns risken att 
intervjupersonerna inte uttrycker sig helt fritt, av oro för konsekvenser. En annan aspekt som 
Kvale (1997) lyfter fram är intervjuresultatets generaliserbarhet i studien. Eftersom vi har valt att 
fokusera på ett planeringsprojekt och intervjua utvalda personer insatta i ärendet är det inte vårt 
syfte att generalisera, men under studiens genomförande, speciellt vid intervjun med planeraren 
på Stadsbyggnadskontoret, har vi mött på händelser och fenomen som förekommer i fler 
planeringsprojekt. 
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4 Bakgrund  
Denna bakgrund syftar till att identifiera aktörer och intressenter i utvecklingen av Årstafältet och 
hur de ser på utvecklingen i dagsläget. Enligt analysen ”Analysis of Conflicting Interests: 
Årstafältet” är de främsta aktörerna Stadsbyggnadskontoret, boende, politiker, nätverket 
Årstafältet, Stockholms Handelskammare och Green CEO-network. I denna bakgrund har vi 
endast fokuserat på de aktörer som har en större roll och har en åsikt om utvecklingen och 
engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av fältet. För att klargöra vilken roll dessa aktörer och 
intressenter har i diskussionerna kring Årstafältet klargör vi först hur planeringsprocessen går till i 
Sverige och vilka visioner som Stockholm Stad bygger efter.  

4.1 Planeringsprocessen  
Plansystemet i Sverige syftar till att underlätta för kommunernas beslutsunderlag när det gäller 
mark- och vattenanvändning samt bebyggelsens utformning. Eftersom dessa beslut ofta berör 
många människor är det viktigt att många olika intressenter har insyn och inflytande i 
planeringsprocessen (Boverket 2002). I denna text vill vi klargöra hur de olika stegen i 
planprocessen går till och se till de bestämmelser som finns kring de olika plantyperna. 
  
Varje kommun ska upprätta en aktuell översiktsplan som skall redovisa hur kommunen ser på 
utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön och grunddragen i användning av mark- och 
vattenområden. I översiktsplanen ska det också framgå vilka områden som avses få detaljplan 
och varför en detaljplan behövs. Genom denna handling underlättas det för 
detaljplaneläggningen som då har stöd i översiktsplanen. Förutom dessa aspekter måste även 
översiktplanen beakta riksintressen, miljö och riskfaktorer (Boverket 2002). Denna plan ska vara 
vägledande för övrigt planarbete men är inte bindande.  
 
Till skillnad från översiktplanen är detaljplanen bindande. En detaljplan upprättas t ex vid större 
förändringar. Detaljplanen har en genomförandetid från 5 till 15 år (Boverket 2002). Efter denna 
tid får planen ersättas, ändras eller upphävas. Om planen skulle behöva upphävas eller ändras 
under själva genomförandetiden måste detta vara p.g.a. skäl av allmän stor vikt som inte kunde 
förutspås vid planläggningen (Boverket 2002). Skulle planen ändras mot fastighetsägarnas 
bestridande så måste kommunen ersätta dem för den skada som uppstår (Boverket 2002).  
 
Medborgare som påverkas av en detaljplan ska ges möjlighet till önskemål och synpunkter på 
förslaget. Detta sker under det s.k. samrådet som ligger i ett tidigt skede av planprocessen. 
Planprocessen i Sverige kan antingen ske enligt ett normalt eller enkelt planförfarande. Den 
huvudsakliga skillnaden är att planprocessen är kortare i det enkla planförfarandet. Denna typ av 
planförfarande använder man sig av ifall planförslaget överensstämmer med översiktsplanen eller 
om den inte har en större betydelse för allmänheten (Stockholms Stad 2009a).  
 
Programskedet kallas det första steget i planprocessen där mål och utgångspunkter bestäms för den 
aktuella planen. Detta skede syftar till att bredda kommunens beslutsunderlag genom att berörda 
ges tillfälle att lämna synpunkter innan processen sätter igång. Detta steg faller bort vid enkelt 
planförfarande. Programskedet övergår sedan till samrådsskedet men man kan säga att 
samrådsskedet är en förlängning av programskedet eftersom planen diskuteras vidare på samråd 
med olika intressenter. Samrådsskedet ska resultera i en samrådsredogörelse där motiven till 
förslaget, planeringsunderlag, följderna av förslaget och eventuella lösningar ska framkomma 
(Boverket 2002). Efter samrådsskedet ska man ställa ut förslaget för granskning. Detta kallas för 
utställningsskedet och görs ofta på kommunens anslagstavla eller i ortstidningen. Efter utställningen 
går man vidare till antagandet  som görs antingen av kommunfullmäktige, eller av styrelsen för 
byggnadsnämnden i förslag som inte har lika stor påverkan. Den som lämnat in skriftliga 
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synpunkter under utställningsskedet, eller om planen är ändrad efter utställningsskedet till nackdel 
för någon kan den personen överklaga planen hos länsstyrelsen. Efter att överklagandeperioden 
utgått vinner planen laga kraft (Boverket 2002). 

4.2 Policydokument för Stockholms utveckling 
Den globala marknaden ställer större krav på dagens städer och vi ser idag en ökad inflyttning till 
storstäderna. Detta ställer krav på en hållbar utveckling av Stockholm- Mälarregionen då regionen 
växer. Men denna utveckling är komplex och staden, dess invånare och näringsliv måste bidra för 
att denna utveckling ska vara genomförbar. Under den senaste tiden har nya policydokument 
tagits fram för att alla ska kunna utveckla och arbeta mot samma mål och visioner. Stockholms 
Stad har tagit fram en ny regional utvecklingsplan (RUFS), en vision som kallas Vision 2030 samt 
en aktuell Översiktsplan för Stockholm som är under framtagande. 

4.2.1 RUFS 2010 

RUFS är den regionala utvecklingsplanen för Stockholm-Mälarregionen med syftet att hantera 
långsiktiga samhällsplaneringsfrågor. Den gamla RUFS 2001 är inte längre aktuell och arbetet 
pågår med att ta fram den nya RUFS 2010. Den regionala utvecklingsplanens vision, som också 
är gemensam med Vision 2030, är att Stockholmsregionen ska vara en av de ledande 
storstadsregionerna i Europa. Visionen delas sedan in i fyra mål, en öppen och tillgänglig region, en 
ledande tillväxtregion, en region med god livsmiljö samt en resurseffektiv region. De olika målen förgrenar sig 
sedan i sex strategier (RTK 2009) som visar vägen mot målen och är riktmärken för hur 
regionens utmaningar sak hanteras. Strategierna är:  
 
•     Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildning, transporter och bostadssektorn 
•     Utveckla idéer och förnyelseförmåga 
•     Säkra värden för framtida behov 
•     Vidareutveckla en flerkärning och tät region 
•     Stärka sammanhållningen 
•     Frigöra livschanser 
 
Planen tas fram av Regionplane- och trafikkontoret (RTK) och eftersom regionfrågor är 
komplexa är det viktigt att de riktlinjer som tas fram är resultatet av samarbete och dialog mellan 
kommuner, regionförbund, statliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer samt 
utbildnings- och forskningsinstitutioner. Till skillnad mot Vision 2030 är tidsperspektivet att 
uppfylla visionen genom målen och strategierna 40 år. (RTK 2009)  

4.2.2 Visionen för Stockholm 2030 

Under åren 2006 och 2007 tog Stockholms Stad tillsammans med flertalet aktörer i regionen fram 
en gemensam vision för staden och regionen år 2030. Arbetet resulterade i ”Vision Stockholm 
2030” där målen formulerades vad berör hållbar tillväxt och Stockholms utveckling. Visionen 
ställer upp riktlinjer som grundar sig i demokratiska beslut som är till för människorna som ska 
leva i staden. Arbetet med att förverkliga visionen måste därför ske i dialog de inblandade, såsom 
stockholmarna själva, näringsliv, staten, utbildningsväsendet, föreningsliv, landsting samt de 
kringliggande kommunerna. (Stockholm Stad 2009b). I visionen presenteras tre teman hur det är 
att bo, verka och besöka Stockholm 2030 dvs. Stockholm ska vara en mångsidig och upplevelserik stad 
i världsklass med: 
 
”Ett stort och brett utbud av arbeten, utbildningar, service, kultur och nöjen med stark 
internationell karaktär, som ger alla människor möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och tar 
tillvara allas potential.” (Stockholms Stad 2009b).  
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I regionen och storstaden kombineras en unik stadsmiljö med närhet till natur och vatten, vilket 
ska locka en internationell publik. Staden och regionen ska även vara innovativ och av växande 
karaktär och staden ska ses som den centrala punkten i den starkt växande Stockholm-
Mälarregionen som är konkurrenskraftig internationellt och bland de starkaste regionerna i 
Europa. Näringslivet präglas alltmer av den globala marknaden och är dynamiskt och innovativt, 
samt att det sker en ökad samverkan med forskning och utveckling. Staden är även år 2030 
medborgarnas Stockholm. Det innebär att regionen ska vara trygg och utan vare sig sociala eller 
fysiska barriärer. Det ska således vara möjligt för alla medborgare att resa, bo och mötas. 
Samhällsservicen ska vara av hög klass och kostnadseffektiv samt domineras av valfrihet och 
mångfald som öppnar unika valmöjligheter för medborgarna. (Stockholms Stad 2009b). 

4.2.3 Nya översiktsplanen – ÖP 2010 och dess betydelse för Årstafältet 

Redan idag byggs det på många platser i Stockholm och det är viktigt att en hög byggnadstakt i 
fortsättningen upprätthålls för att bibehålla en levande och attraktiv stad. Den nya 
översiktsplanen, ÖP 2010, var i november 2008 till januari 2009 under samråd och tar en 
utgångspunkt i Vision 2030, att Stockholm ska vara en stad och region som är konkurrenskraftig 
internationellt. I samrådshandlingen för ÖP 2010 framgår vilken utveckling som långsiktigt ska 
ske på Årstafältet: 
 
”På Årstafältet avser staden att skapa en helt ny stadsbygd med blandad bebyggelse och 
verksamheter vid en attraktiv parkmiljö. Stadens vision är en ny epokgörande stadsdel och en ny 
stadspark i världsklass. Här finns möjlighet att skapa något helt nytt: en stadsbygd där parker, 
torg, bostäder och verksamheter tillsammans skapar goda förutsättningar för mötesplatser och 
socialt utbyte. En viktig del är att väva samman stadsdelen med omgivande bebyggelsen.” 
(Stockholms Stad 2009d) 
 
Vidare i ÖP 2010 beskrivs också utvecklingen av det s.k. Årstastråket som går ut på att utveckla 
området mellan Gullmarsplan och Liljeholmen för ett mer sammanhängande stråk sam en 
utvidgning av innerstaden (se figur 2). I detta stråk ingår en vidareutveckling av dessa stadsdelar, 
Årstadal, Årstaberg samt planering för bebyggelseutveckling på Årstafältet. Denna utveckling 
anges i ÖP 2010 ge: 
”goda förutsättningar att stärka den centrala staden med nya omgivningar”. (Stockholms Stad 2009d) 

 

Figur 2: (T.v.)Planen för utvecklingen av Årstafältet som en del av stadens utveckling. (T.h.) Begränsningar i 
utvecklingen som utgörs av verksamhetsområden. Stockholms Stad (2009e). 
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Sedan den nu gällande översiktsplanen, ÖP 99, antogs har det skett stora satsningar på tillväxt 
och bostadsbyggande. I ÖP 99 var strategin att ”bygga staden inåt”. Detta skulle ske genom att: 
(Stockholms Stad 2009d) 
 

• Återanvända redan exploaterad mark och spara värdefulla grönområden. 
• Utveckla det halvcentrala bandet och göra om de äldre industriområdena till stad. 
• Utveckla tyngdpunkter i ytterstaden. 
• Bygga i goda kollektivtrafiklägen. 
• Komplettera för lokala behov. 

 
I ÖP 2010 föreslås så kallade strategiska områden för stadens fortsatta utveckling. Det föreslås 
satsas på attraktiva och mångsidiga tyngdpunkter, förstärka strategiska samband och fortsätta 
förstärka den centrala staden. Betydelsen för Årstafältet har i ÖP 2010 förändrats, från att vara 
ett värdefullt grönområde, till att vara ett av de ”strategiska områdena” och där Årsta är en del av 
ett ”strategiskt samband” (se figur 3) mellan Liljeholmen och Gullmarsplan. (Stockholms Stad 
2009d)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Årstafältet som Strategiskt 
område och samband i ÖP 2010. 
Stockholms Stad (2009d) 

 

4.3 Utvecklingen av Årstafältet då och nu 

4.3.1 Området idag 

På och omkring dagens Årstafält finns ett flertal verksamheter, se figur 4. På Årstafältet finns ett 
koloniområde, en rugbyplan samt en golfbana. På fältet finns också kulturminnet Göta Landsväg, 
samt en damm för dagvattenrening. I den direkta omgivningen av Årstafältet ligger 
bostadsområdena Årsta och Östberga samt partihallar och företagsområden. Kommersiell och 
samhällsservice finns närmast vid Årsta torg samt i Östberga centrum. På Årstafältet finns även 
den nu avstängda Årstalänken kvar som är ersatt av Södra länken som går under mark med 
tunnelmynningar i nordväst och nordost om fältet.  
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Figur 4: Verksamheter och 
omgivningar vid Årstafältet. 
Stockholms Stad (2009e). 
 

4.3.2 Processen från landskapspark till ny potentiell stadsdel 

Antalet stora grönområden i Stockholm är relativt litet och 1994 togs beslut i Stockholms 
kommunfullmäktige att Årstafältet skulle bevaras som park.  I ÖP 99 anges Årstafältet som en 
landskapspark för att tillgodose söderorts behov av grönområden. I detaljplan från 2001 (DP 
93045) anges även Årstafältet som park och detaljplanen har en genomförandetid till 2016 
(Stockholms Stad 2009c). År 2000 togs ett gestaltningsprogram fram, ”Årstafältet en ny 
landskapspark” i syfte att utveckla Årstafältet till en landskapspark. Detta program togs fram 
genom en samverkan mellan aktörer, såsom planarkitekter från Stadsbyggnadskontoret, 
trädgårdsmästare, boende, berörda och flertalet förvaltningar. Detaljplanearbetet pågick fram till 
år 2006 till en kostnad av 50 miljoner, bekostat av Stockholms Stad. (Stockholms Stad 2009c) 
 
Samtidigt planerade man förtätningar och nybyggnationer i områdena runt Årstafältet eftersom 
befolkningen i området har ökat och förutspås öka även i framtiden. En sådan utveckling av 
områdena runt Årstafältet skulle Årstastråket stå för. Det programmet innebär bostadsbebyggelse 
mellan västra Årsta och Johanneshov omfattande ca 2000 nya lägenheter. Bebyggelsen i 
programmet planeras längs med Johanneshovsvägen och Bolidenvägen samt där dagens 
kraftledning sträcker sig. Förutsättningar för programmet är således att kraftledningen förläggs i 
tunnel samt att Årstalänken omvandlas till parkmark. Att utveckla Årstafältet till landskapspark 
samt att Årstaskogen blir reservat säkerställer parktillgången för både nuvarande och kommande 
boende. Programförslaget innebär förtätningar som bidrar till att stadsdelarna blir bättre 
integrerade med varandra. Stor del av marken som tas i anspråk av programförslaget anses redan 
vara exploaterad och de grönytor som tas i anspråk kompenseras då Årstalänken omvandlas till 
parkmark. (Stockholms Stad 2003). 
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Efter valet 2006 blev det en ny borgerlig politisk majoritet i Stockholm och arbetet med 
landskapsparken stoppades. Det är väldigt ovanligt att en detaljplan stoppas under 
genomförandetiden. Detta fall blir även mer speciellt eftersom mycket resurser har lagts ned på 
arbetet med landskapsparken. Målet under denna mandatperiod att bygga 15000 nya bostäder i 
Stockholm Stad och Årstafältet ses som ett attraktivt område för denna utveckling. 
Handelskammaren publicerade även då en rapport som föreslog en ny stadsdel ”Årstad” på 
Årstafältet med ett förslag till tät stadsbebyggelse, ritad av Jerker Söderlind (Svenska Dagbladet 
2009). Den 23 augusti år 2007 fick Stadsbyggnadskontoret således uppdraget att utreda 
Årstafältet för en ny stadsdel. Det bestämdes samtidigt att en arkitekttävling skulle utlysas för att 
skapa en vision av utvecklingen av Årstafältet. Tävlingens uppgift var att ge förslag till långsiktigt 
hållbar levande stadsbygd med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- och 
verksamhetsområden (Stockholms Stad 2009e). Den 11 augusti år 2008 startade arkitekttävlingen 
och den 19 februari år 2009 utsågs arkitektteamet Archi5 med förslaget Arkipelag som vinnare. 
Vinnarförslaget innehöll ca 4000 nya lägenheter och 20 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta. 
Endast den norra delen av Årstafältet avsågs få ny bebyggelse och således skulle 29 hektar 
parkyta finnas kvar. Stadsbyggnadskontoret påpekade att Arkipelag hade många bra kvalitéer som 
t.ex. intressanta stråk, stor variation av bebyggelsen avseende höjd och användning och även ett 
område, den så kallade ”bryggan”, som skulle binda ihop parken med den nya stadsdelen med 
många nya mötesplatser. Men det fanns även negativa aspekter av vinnarförslaget som 
stadsbyggnadskontoret behövde arbeta vidare med. Framförallt gav förslaget inga lösningar på 
hur man ska sammankoppla och integrera Östberga med Årstaberg. Denna aspekt var en viktig 
del av arkitektuppgiften eftersom Östberga idag uppfattas som en isolerad ö med dålig koppling 
till kringliggande områden, vilket framkom under informationsmötet i Östbergaskolan. 
Stadsbyggnadskontoret har även poängterat att vinnarförslaget endast är en vision som inte har 
löst många detaljfrågor och dessa bör bearbetas vidare.   
 
I detta förarbete med utvecklingen av Årstafältet arbetade Stadsbyggnadskontoret även med 
barnens perspektiv på användningen och utvecklingen av Årstafältet. Med hjälp av två 
grundskolor i Årsta och Östberga lät man eleverna i årskurs fyra till fem planera sin egen 
utveckling av Årstafältet där barnen valde att behålla och utveckla mycket av parkytan för sport 
och sociala aktiviteter. (Möte Östbergaskolan) 
 
Stadsbyggnadskontoret lät även Utrednings- och statistikkontoret göra en enkätundersökning 
(USK 2008) angående vad närboende tycker om Årstafältet där målet var att identifiera tillgångar 
och brister. Det rådde skilda meningar angående Årstafältets tillgänglighet. Enkäten visade att en 
tredjedel av de svarande besöker Årstafältet en gång eller fler i veckan. De områden som var mest 
besökta av de svarande visade sig vara gång- och cykelvägarna och även området kring dammen 
och Valla å. Promenader var således det vanligaste skälet till att besöka Årstafältet. De minst 
besökta platserna var de specialinriktade platserna för rugby och golf.  Skälen till varför 29 % av 
de svarande aldrig besöker området berodde på att de hellre besöker andra grönytor eftersom det 
inte finns mycket som lockar på fältet eller att det är besvärligt att ta sig dit. Årstafältets kvaliteter 
verkar således vara, enligt närboende, möjligheter till rekreation som t.ex. promenader, lek, sport 
och motion. Problem identifieras som nedskräpning, blåst och buller. På frågan där de fick svara 
fritt på exempel på problem var det en del som nämnde planerad bebyggelse och att det inte är 
färdigställt som park, men även att det finns för mycket outnyttjad parkyta och att det är för 
ödsligt på Årstafältet.  
 
Det fortsatta arbetet för Stadsbyggnadskontoret, innan planprocessen kan börja, blir att utveckla 
förslaget tillsammans med arkitektteamet, som kommer beröra frågor som t.ex. kopplingar till 
närliggande områden, utveckla miljöfrågorna, redovisa en lämplig etappindelning för byggande, 
trafikfrågor, geotekniska undersökningar, kulturmiljöfrågor och barnkonsekvenser. 
Stadsbyggnadskontoret ser möjligheten att dela upp Årstafältet i olika detaljplaneområden om 
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kan bidra till att utbyggnaden av fältet sker etappvis. De tror således att det är omöjligt att göra en 
stor detaljplan på grund av genomförandefrågor (möte Östbergaskolan). Stadsbyggnadskontoret 
ser även möjligheten nu att involvera medborgarna genom att de som är intresserade hade tillfälle 
på informationsmötet i Östbergaskolan att skriva upp sig på en lista ifall de ville medverka i den 
fortsatta dialogen om Årstafältets utveckling. 

4.4 Aktörer 
För att kunna kartlägga de berörda och inblandade i utvecklingen av Årstafältet behövs en 
definition av aktörer och intressenter. En definition görs av Khakee (2000, s. 146) där han menar 
att begreppet aktör har fått en ny innebörd. Både privata och offentliga planeringsaktörer har ökat 
och alla som på något sätt tar initiativ i planeringsfrågorna anses som aktörer.  En ytterligare 
definition ges av Nationalencyklopedin där en intressent är den som är engagerad eller ekonomiskt 
intresserad i en specifik fråga (Nationalencyklopedin 2009). Det går därför att göra en egen 
tolkning av vad som ses som en aktör och en intressent. I detta arbete syftar vi till att aktörer är 
de som deltar aktivt eller agerar naturligt i utvecklingsprocessen. Vilka som är intressenter är inte 
lika självklart i fallet om Årstafältet eftersom de kan ha ett intresse utan att verka aktivt i 
processen. Enligt definitionerna ovan är Stadsbyggnadskontoret en given aktör medan 
exempelvis boende ses som intressenter. Nätverket Årstafältet placeras i gränslandet mellan aktör 
och intressent. De är en intressent pga. att de inte är direkt involverade i processen på samma sätt 
som t.ex. en markägare, men samtidigt agerar och handlar de inom processens ramar och ses 
därför som en aktör.  Nedan finns en uppdelning av de nuvarande aktörerna och de potentiella 
aktörer och intressenter som eventuellt kommer att bli aktuella senare i Årstafältets utveckling.  
 
Nuvarande Aktörer 

• Politiker (Stadsbyggnadsnämnden) 
• Stadsbyggnadskontoret 
• Stockholms Handelskammare 
• Nätverket Årstafältet  

 
Potentiella intressenter och aktörer  

• Omkringliggande verksamheter, Årsta Partihallar  
• Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning  
• Kolonistugeföreningen  
• Idrottsföreningar (Rugby och golf)  
• Boende 
• Byggföretag 
• Markägare (ICA och bostadsrättsföreningar) 
• Stockholms Lokaltrafik (SL) 
• YIMBY (Yes In My BackYard) 
• Fackförvaltningar inom Stockholms stad (t.ex. Stockholm Vatten)

 
 



 
 

5 Fallstudie 
Denna fallstudie kommer att ligga till grund för den kommande analysen där vi får se hur och i 
vilken mån det går att få en förståelse för utvecklingen av Årstafältet, men hur ser aktörerna och 
intressenterna på demokrati, medborgarinflytande, maktförhållanden, planerares och politikers 
roller? Det finns många som har ett intresse i form av en åsikt om utvecklingen av Årstafältet 
men som vi nämnde tidigare redogör vi endast för de aktörer som har en aktiv roll i utvecklingen 
just nu eller de potentiella aktörer och intressenter som vi anser är viktiga i de pågående 
diskussionerna om Årstafältets utveckling. Därför har vi valt att ta med följande aktörer och 
intressenter vilkas åsikter är en viktig del av studien. 

5.1 Nuvarande aktörer 
Stockholms Handelskammare 
Stockholms Handelskammare kom tidigt på idén att bebygga Årstafältet med argumentet att 
Stockholm under den senaste tiden har byggt nya stadsdelar på redan använd mark som t.ex. 
Hammarby sjöstad och den nu planerade Värtahamnen. Detta fenomen anser Handelskammaren 
kan få allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser för de verksamheter som drivs bort pga. att 
nya bostadsområden byggs ut, då Handelskammaren värnar om stadens näringsliv. Detta är ett av 
skälen till varför Årstafältet bör byggas ut, enligt Handelskammaren, eftersom det är ett obebyggt 
fält som utgör ett mellanrum mellan trafikleder och miljonprogramsområden. Stockholms 
Handelskammare ser gärna en utveckling av Årstafältet mot en blandad tät bebyggelse som kan 
gynna den ekonomiska utvecklingen för Stockholm som helhet.  Handelskammaren anser att 
förbudet att bygga på oexploaterad mark bör slopas eftersom detta innebär att många 
verksamheter måste flyttas långt ut från staden. (Stockholms Handelskammare 2006). I dagens 
läge anser den således att det finns ett för stort tryck på Stockholms innerstad, både verksamheter 
och att unga människor söker sig till innerstadens områden. Detta skapar en obalans mellan 
innerstad och förorter och kan ge negativa bieffekter som t.ex. ökad trafik i innerstaden och 
ökade priser på boende. Konsekvenserna kan således bli att småskaliga verksamheter tvingas bort 
från innerstaden i och med de ökade hyrorna, men risken finns då att det i förorten existerar ett 
för litet kundunderlag och i slutändan dör verksamheterna ut. Industrier och verksamheter 
tvingas långt bort från staden och dess kunder. Detta är exempel på, enligt Handelskammaren, 
argument att bygga ut Årstafältet till en tät stadsstruktur så att trycket på innerstaden avlastas och 
de negativa bieffekterna stannar upp. Handelskammaren kom således tidigt på idén till 
Årstafältets utveckling och därigenom den drivande kraften gentemot moderaterna, varpå 
moderaterna beslutade om att utreda Årstafältet för bostadsbebyggelse för att bl.a. främja stadens 
ekonomiska utveckling. 
 
Politiker 
Den borgerliga majoriteten i Stockholm är initiativtagare till utvecklingen. Den har gett uppdraget till 
stadsbyggnadskontoret att utreda Årstafältet för stadsutveckling. Årstafältet ses som en viktig del 
i den aktuella översiktsplanen där fokus ligger på att förtäta de stadsdelar som ligger nära 
Stockholms innerstad. Förtätningarna innebär att stadsdelarna ska få en mer stadslik karaktär där 
avståndet till service och verksamheter är kortare och på så sätt en mer promenadvänlig stad.  
 
Socialdemokraterna anser att man bör fullfölja den detaljplan som anger Årstafältet som 
landskapspark. Med en utveckling av fältet till landskapspark menar Socialdemokraterna att 
tillgängligheten till fältet kommer att öka och en utbyggnad av omkringliggande områden utesluts 
inte. Teres Lindberg (s), som är ”områdesansvarig” för Årstafältet samt vice ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden, tycker att Årstafältet även i fortsättningen ska vara till för stadens 
medborgare. Lindberg förtydligar också socialdemokraternas syn på utvecklingen, nämligen att 
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ya bostäder runt Årstafältet ökar tillgängligheten och minskar dagens isolering eftersom fältet är 
vgränsat av arbetsområden och större vägar. 

Vänsterpartiet anser att Årstafältet ska fortsätta att utvecklas till landskapspark. De anser att det 
finns en bristande respekt för demokratin i denna utveckling efter att alliansen hejdade arbetet 
med landskapsparken. 
 
Stockholms Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
Stadsbyggnadskontoret arbetar idag för att Årstafältet ska få en blandad användning med 
bostadsbebyggelse, kommers, kontor och stadspark. De anser att det är relativt viktigt att de 
värden som finns på fältet idag, som t ex fornminnen och kolonibebyggelse, tas tillvara och ser en 
möjlighet att till en viss del bebygga fältet. Genom att delvis bebygga fältet anser 
stadsbyggnadskontoret att det skapat bättre förutsättningar för bebyggelsen runt fältet att knytas 
ihop och på så sätt även bidra till en utökad användning av den planerade parken (USK 2008). 
Stadsbyggnadskontoret anser att en mindre stadspark, omgiven av en tät och blandad bebyggelse 
ger fler och tryggare mötesplatser.  
 
Stadsdelnämnden 
Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör har ingen central roll i utvecklingen av Årstafältet men 
kommer under den kommande planprocessen att bli involverad när den ska yttra sig över olika 
aspekter i området. 
 
Intresseorganisation: Nätverket Årstafältet 
Nätverket Årstafältet står för att bevara fältet som det ser ut idag med en eventuell utveckling 
mot att förstärka parkkänslan.  Nätverket Årstafältet grundades 2007 och är en politisk obunden 
förening. Den motsätter sig bebyggandet av Årstafältet och verkar för utvecklande av Årstafältet 
till en landskapspark. Medlemmarna i föreningen består av boende i närområdet och andra 
intresserade som vill bilda en opposition till den rådande utvecklingen av fältet som 
stadsutvecklingsområde. Nätverket verkar genom att bevaka processen och på så sätt skapa en 
dialog och främja en mer demokratisk utveckling av området.  Föreningen anser att Årstafältet är 
viktigt att bevara för dagens och kommande generationers behov av grönstruktur med rikt djur- 
och naturliv samt historiska platser. Årstafältet ska inte bara vara en tillgång som grönområde och 
rekreationsområde för de närboende utan även vara en tillgång för hela Söderort samt 
Södermalm. Med dess storlek och kombination av många olika aktiviteter anser föreningen att 
Årstafältet skall ses som ett riksintresse. Nätverket Årstafältet anser att utbyggnaden i söderort 
har varit möjlig då man utgått från att bevara Årstafältet som park. Tidigare har besluten varit att 
förtäta omkringliggande områden såsom Liljeholmen, Årstaberg, Årstadal och 
Midsommarkransen, varvid Årstafältets natur har angetts som försäljningsargument.  
 
Nätverket Årstafältet anser att målet med att ta fram 15 000 nya bostäder redan är uppfyllt, utan 
att bebygga Årstafältet. Föreningen menar att landskapsparken behövs i söderort och att det inte 
går att ersätta parken med mindre stadsparker. Nätverket vill också påvisa att de nya planerna på 
att utveckla området inte alls är förankrat hos medborgarna och därmed visar 
planeringsprocessen brister i demokrati. Utvecklingen är inte heller förankrad hos 
oppositionspartierna samt att den strider mot den gällande detaljplanen. 
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5.2 Potentiella aktörer och intressenter 
Nedan följer en sammanfattning av kommande aktörer som vi har kontaktat för kommentar om 
den aktuella utvecklingen. Dessa kommer med stor sannolikhet att uttala sig mer i den 
kommande planprocessen. 
  
Närboende 
I denna studie representeras de närboendes intressen av de personers åsikter som gör sig hörda i 
de aktuella diskussionerna, dvs. genom de möten som vi har närvarat vid. En majoritet av de 
närboende är således emot den aktuella utvecklingen på Årstafältet. Studien tar inte med 
närboende som tycker att den aktuella utvecklingen är positiv eftersom de inte gör sig hörda på 
samma sätt som de som motsätter sig den aktuella utvecklingen av Årstafältet.  
 
Verksamheter: Årsta Partihallar 
Partihallarna har inte hittills varit delaktiga i diskussionerna om Årstafältets utveckling. Vi ser 
dem som en potentiell intressent eftersom deras verksamhet är i direkt närhet till den diskuterade 
utvecklingen och att det finns en önskan bland närboende att utvecklingen bör flyttas till detta 
område istället för till Årstafältet. 

5.3 Övriga potentiella aktörer och intressenter 
Här presenteras de övriga intressenterna som vi har kartlagt men som inte har uttalat sig i 
studien, utan kommer potentiellt att vara med under den kommande planprocessen. 
 
Kolonitugeföreningen består mestadels av närboende och motsätter sig utvecklingen av en ny 
stadsdel, se ovan om de närboendes åsikter. (Möte Östbergaskolan). 
 
Inom Stockholms Stad kommer de verksamheter som ryms på Årstafältet att utredas för ny 
lokalisering. Rugbyplanen planerar Stockholm Stad att flytta till Gubbängsfältet och 
golfanläggningens arrende går ut 2012 och kommer därefter inte att förnyas. (Stockholms Stad 
2009c). Detta kommer bli ett ärende för idrottsförvaltningen. Även den damm som finns på 
Årstafältet kommer att ses över inom stadens förvaltningar. 
 
Stockholms lokaltrafik (SL) kommer vid en utveckling av Årstafältet få ett ökat reseunderlag och 
kommer därmed att till viss del behöva bygga ut kollektivtrafiken i området. Förbättrade 
förbindelser till Östberga är redan planerade.  
 
YIMBY har även under den senaste tiden uppmärksammats och uttalat sig i många 
planeringsprojekt. De har dock ingen direkt påverkan på planeringsprocesser. (Johannes Lilleberg 
2009-04-27) 

5.4 Sammanfattning av intervjuer och möten 

5.4.1 Olika synsätt på lokala och regionala perspektiv på Årstafältets utveckling  

Alla deltagande i intervjuerna anser att det är bra att Stockholm växer och utvecklas. Ur 
hållbarhetssynpunkt pekar mycket på just nu att det mest hållbara är att bo i kollaktivtrafiknära 
punkter och att låta den centrala staden växa i stadsutvecklingsområden, där Årstafältet är utpekat 
som ett av dessa i den nya översiktsplanen. Genom intervjuer och möten har det framgått hur de 
olika aktörerna och intressenterna ser på en hållbar utveckling av Årstafältet.  
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Handelskammaren anser att en hållbar utveckling, som tidigare nämnts, är att skapa en blandad 
och tät bebyggelse som kan gynna den ekonomiska utvecklingen i Stockholm. Moderaterna och 
Stadsbyggnadskontoret tycker att en hållbar utveckling av Årstafältet är att både bygga relativt 
mycket bostäder och samtidigt bygga en riktigt bra park. Denna utveckling av Årstafältet, anser 
det, skulle bidra till fler mötesplatser bland närboende och även bidra till att den idag befintliga 
stadsmiljön, som är ganska fragmenterad, blirmer tydlig och definierad.  
 
Inom socialdemokraterna råder det skiljda åsikter om Årstafältets utveckling. Inom partiet vill 
man ha en fortsatt planprocess och värna om fältet som rekreationsområde, men sedan skiljer det 
sig var ny bebyggelse ska uppföras, eller om det ska byggas alls. Socialdemokraterna anser, enligt 
Lindberg (s), att det är viktigt att Årstafältet i framtiden blir en mer sammanhållen enhet och ett 
kvalitativt rekreationsområde. En hållbar utveckling, enligt Lindberg (s), är att om Årstafältet ska 
bebyggas, ska det ske i kanterna, förslagsvis på den gamla Årstalänken.  
 
Vänsterpartiet anser däremot att den mest hållbara utvecklingen är att låta Årstafältet utvecklas 
till en landskapspark och istället förtäta de kringliggande stadsdelarna. Även Nätverket Årstafältet 
anser att den mest hållbara utvecklingen av Årstafältet är att fortsätta utveckla landskapsparken 
eftersom den gällande detaljplanen är ett resultat av en lång demokratisk process. Denna 
utveckling ser de som hållbar eftersom den har stöd hos närboende. En viktig hållbarhetsfråga 
som alla de intervjuade är överens om är att öka kontakten mellan Östberga och Årsta, men hur 
detta ska ske finns det olika förslag om. 
 
Partihallarna anser att den aktuella utvecklingen av Årstafältet kan bidra till att det skapas ett 
större kundunderlag för en utökad kollektivtrafik, vilket i sin tur skulle underlätta deras 
arbetsresor. De ser även utvecklingen som positiv eftersom det kan bidra till fler verksamheter 
som t.ex. restauranger i området. På längre sikt ser de möjligheten att området kommer att öka i 
värde och att det skulle innebära att staden kanske blir intresserad att även bygga bostäder på 
partihallarnas mark. Detta ser dock partihallarna som en naturlig utveckling eftersom sådana 
planer kan hanteras som en ”win-win” situation. Med detta menar partihallarna att om 10 till 15 
år kanske företaget står inför ett modernare koncept med en ny etablering. Men för närvarande 
ser de transportlogistiken som en viktig fråga ifall den aktuella utvecklingen för Årstafältet skulle 
innebära inskränkningar på omgivande vägar. Men i övrigt ser de inte att de aktuella planerna är 
till nackdel eftersom det är trevligare att få verka i omgivningar som är vackra och befolkade. De 
tycker även att en bit grön yta som är för användning är värdefull att ha kvar.  
 
Av intervjuerna framgår det även hur man ser på Årstafältets utveckling i ett regionalt perspektiv. 
Översiktsplanen har stor betydelse i denna fråga eftersom den har som syfte att hålla ihop 
utvecklingen av Stockholm över politiska majoriteter. Moderaterna har enligt Henrik Nerlund 
(m) en ganska klar idé hur de ser på stadsutvecklingen i Stockholm där de ofta talar om 
promenadstaden och förtätningar. De menar att det är viktigt att arbeta med den struktur som 
Stockholm är byggd efter sedan 30-talet, dvs. med förorterna som ligger som öar längs 
tunnelbanelinjen. Men där en stadsplanering verkar för att dessa förorter blir mer sammanlänkade 
och inte upplevs lika isolerade från varandra. Moderaterna ser därför Årstafältets betydelse i ett 
regionalt perspektiv eftersom utvecklingen går mot att sammanlänka Stockholms olika stadsdelar. 
Enligt den nya översiktsplanen kommer Stockholms framtida utveckling att ske i stadsdelarna 
nära innerstaden, där Årstafältets utbyggnad blir en del i en större helhet. I ett längre perspektiv 
ser Nerlund (m) en möjlighet att Årsta inte längre kommer att ligga i stadens utkant utan att Årsta 
kommer vara en integrerad del av innerstaden. Stadsbyggnadskontoret anser även att Årstafältets 
utveckling mot en mindre men mer kvalitativ park kan få en viktig funktion i ett regionalt 
perspektiv eftersom det inte finns så många parker i Stockholm som används på det sätt som 
Årstafältet gör. Nätverket Årstafältet har uppfattningen att den aktuella utvecklingen av 

 27



 
 

Årstafältet är en aning motsägelsefull på så vis att man nu planerar att sprida ut bebyggelsen på 
Årstafältet istället för att koncentrera sig på att förtäta de mellanrum som finns i stadsdelen, som 
det moderna stadsbyggandet i Stockholm handlar om. De tror därför att en mindre park endast 
skulle få en funktion för närboende och inte ha en regional funktion som den planerade 
landskapsparken kunde ha fått. 
 
Skillnaden mellan lokala och regionala perspektiv grundar sig delvis på den politik som styr 
Årstafältets utveckling från ett utifrånperspektiv, som skiljer sig från det inifrånperspektiv som 
finns hos närboende. Exempel på detta är uppfattningen hos den borgerliga majoriteten att 
Årstafältet är ett otillgängligt blåshål. Nerlund (m) ser Årstafältet som ett vindpinat område som 
inte används i den utsträckning som det skulle kunna göra. Den begränsade användningen av 
Årstafältet tror Nerlund (m) bero på att fältet har varit avskärmat av olika motorvägar under en 
längre period. Nerlund (m) ser även Årstafältet som en barriär mellan stadsdelarna Årsta och 
Östberga. Från det motsatta inifrånperspektivet anser närboende att Årstafältet faktiskt för 
samman boende i Årsta och Östberga samt att det är ett värdefullt rekreationsområde som är 
lättillgängligt. Både Lindberg (s) och Hannäs (v) menar att det saknas förståelse från 
beslutsfattarna för vilka kvalitéer som uppskattas i ytterstaden. Men Lindberg (s) anser också att 
det finns delar av Årstafältet som inger känslan av ett mellanrum mellan trafikleder men har även 
uppfattningen att det finns delar av Årstafältet som är trevliga lungor. Partihallarna ser dagens 
Årstafält som svårtillgängligt och inte speciellt attraktivt. Efter att ha verkat i området i 8 år har 
de som arbetar där aldrig känt lust att promenera där. 
 
Problemen med detta utifrån- och inifrånperspektiv ser man på flera platser i staden, menar Borg. 
Det finns en skillnad vad gäller de övergripande frågorna som handlar om Stockholms 
bostadsutveckling och hur det upplevs av de boende som bor på de platser där staden väljer att 
bygga. Stadsbyggnadskontoret anser också att Årstafältet har varit ganska otillgängligt under en 
lång tid, men efter utbyggnaden av tvärbanan och efter att man tillgängliggjorde Årstalänken, har 
Årstafältet blivit alltmer tillgängligt. Därför anser Borg att eftersom det har planerats en 
landskapspark under lång tid behöver den aktuella utvecklingen av Årstafältet också en stor park, 
men samtidigt är det viktigt att tillvarata det centrala läge som Årstafältet har i Stockholm och 
därför låta fler människor bo där genom att bygga mer bostäder. 
 
De närboende som uttalat sig om utvecklingen anser att det vore mer hållbart att bebygga de 
verksamhetsområden som ligger kring Årstafältet. Detta följer även ÖP 99, som fortfarande 
gäller innan ÖP 2010 antas. ÖP 99 förespråkar ett byggande på redan hårdgjord mark. Det 
moderata stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal menar under debatten i Årsta, att de redan 
hårdgjorda ytorna inte räcker till för behovet av nya bostäder och att det då måste ses över 
alternativa exploateringsområden. Alvendal menar också att det måste värnas om företagandet 
och inte låta bostäder ta över på partihallarnas mark, även om både bostadsbyggande och företag 
verkar för stadens ekonomiska utveckling. 

5.4.2 Planerarens roll 

Av intervjuerna framgår det även att finns olika synsätt på planerarens roll. Från politiskt håll ser 
man planeraren för Årstafältet som en neutral tjänsteman och även en expert som har uppdraget 
att förverkliga den politiska visionen som finns för Årstafältet. Politikerna ser även att det är 
planerarens roll att involvera medborgarna i processen och reda ut vad det finns för synpunkter 
och intresse där. Planeraren intar då en central roll mellan medborgarna och politikerna. 
Betydelsen av planeraren som en expert inom planeringsområdet gör sig speciellt märkbar under 
remissförfarandet mellan Stadsbyggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret eftersom flera 
politiker i Stadsbyggnadsnämnden nämner att planerarna har den specifika kunskapen om hur 
deras beslut ska förverkligas. Från planerarens håll finns dels det politiska direktiv som de arbetar 
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efter och dels en personlig anknytning till projektet. Under intervjun med Borg framgick det att 
hon har mycket erfarenhet av landskapsarkitektur och översiktsplanering. Därför har hon ett 
personligt intresse av att arbetat med planeringen av Årstafältet, som är ett viktigt område i 
översiktsplanen och där planeringen handlar om hur man ska integrera en park och ny bebyggelse 
mellan olika stadsdelar. Men det finns problem i utvecklingen av Årstafältet från planerarens håll 
när det gäller att involvera medborgare. Dels har denna process ett snävt tidsperspektiv där 
politiska påtryckningar vill se en utveckling av Årstafältet under denna mandatperiod och dels 
finns det en stark opinion bland närboende att den utveckling som nu förs är odemokratisk och 
att tidsperspektivet gör det svårare för ett större medborgardeltagande. Det finns även en syn hos 
medborgarna att planeraren ska agera som ”deras tjänstemän”, vilket blir en svår ekvation för 
planeraren eftersom denne samtidigt måste ta hänsyn till politiska direktiv.   

5.4.3 Demokrati 

Den demokratiska aspekten är starkt omdiskuterad i Årstafältets utveckling. Vad har den för roll i 
processen och hur ska medborgarna vägas in i processen? Nätverket Årstafältet anser att planerna 
helt strider mot demokratin då politikerna varken tagit hänsyn till gällande detaljplan eller 
informerat och förankrat planerna hos medborgarna. Detaljplanen för Årstafältet får förvisso 
ändras om det finns starka skäl (Borg 2009-04-06), men det är något som måste prövas, eftersom 
den nuvarande detaljplanens genomförandetid inte har gått ut.  
 
Demokrati måste få tillåtas att ta tid, menar Lindberg (s) och Hannäs (v). Processerna är idag 
korta och tiden har förkortats under förra mandatperioden och nu är det på förslag från 
moderaterna att förkorta den ytterligare (Lindberg, 2009-04-07). Både Lindberg (s) och Nätverket 
Årstafältet menar vidare att planprocesser måste få ta tid och ge utrymme för medborgare att 
reflektera och kunna ”mobilisera för ökad påverkan” (Lindberg, 2009-04-07). Att låta processen 
ta tid ger också tillfälle för politikerna att förankra den föreslagna utvecklingen av Årstafältet, 
menar Nätverket Årstafältet, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.  Men att ge 
medborgare ett ökat inflytande över planeringen bidrar till mer segdragna processer som därmed 
gör planeringen ineffektiv (Lindberg, 2009-04-07). Vid stora projekt menar Lindberg att risken 
med en alltför skyndsam process ökar antalet överklaganden. Samtidigt anser Lindberg (s) och 
Nerlund (m) att planeringsprocessen enligt PBL till sin natur är demokratisk och att det finns 
plats för medborgardeltagande under samråden och att det då finns möjligheter att överklaga. 
Nerlund (m) anser att politikerna har ett ansvar som valda företrädare med folkmandat inom den 
representativa demokratins ramar att utveckla Stockholm och se över bostadsbyggandet.  

5.4.4 Politik 

Det skiljer sig också mellan de politiska partierna vad gäller synen på stadsutveckling. 
Stadsbyggnadskontoret menar att intresset generellt mellan partierna är att hinna visa resultat 
innan nästa val vilket påverkar stadsbyggnadskontorets arbete och i sin tur processens 
tidsperspektiv. Borg menar att med en borgerlig majoritet tenderar det att bli mer problematiskt, 
just för att den förespråkar ekonomiska intressen och mer byggande än övriga partier. 
Stadsbyggnadskontoret och moderaterna menar att blocköverskridande överenskommelser är 
viktiga för att säkerställa demokratin samt att skapa beslut som håller över val. Ett sådant beslut 
togs inför arkitekttävlingen för att det skulle finnas överenskommelser mellan partierna för att 
leda in utvecklingen av Årstafältet på ett gemensamt spår. Lindberg (s) menar att det politiska 
beroendet är viktigt för stadsbyggnadskontorets arbete eftersom politikerna är styrande genom de 
beslut som planeraren arbetar efter. Mellan partierna sker det kompromisser och avvägningar för 
att komma fram till beslut om en sammanhållen syn på utvecklingen i Stockholm.  
 
Gällande bostadsförsörjning anser moderaterna och socialdemokraterna att de har störst ansvar 
vad gäller bostadsförsörjning och mer övergripande åtgärder i samhällsplaneringen. De mindre 
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partierna såsom vänsterpartiet och miljöpartiet behöver därför inte ta samma ansvar för 
bostadsförsörjningen och har det därför lättare att förespråka medborgarnas intressen i 
planeringsprojekt som Årstafältet anser Lindberg (s). Hannäs (v) menar att lyhördheten i 
planeringen skiljer sig beroende på majoritet, där en socialdemokratisk majoritet är mer lyhörd 
för medborgarnas åsikter i planeringsfrågor. Men även moderaterna anser att det är viktigt att 
vara lyhörda i planeringsfrågor.  
 
En annan dimension av demokrati är att den närdemokrati som tidigare kännetecknade 
stadsdelen har fått en minskad betydelse genom den borgerliga majoritetens omstruktureringar. 
Ansvaret har blivit mer centraliserat till stadshuset, menar både vice ordförande i Enskede-Årsta-
Vantörs stadsdelsnämnd Magnus Dannqvist (s) och Nätverket Årstafältet. Den närdemokrati 
som tidigare fanns med lokala politiker saknas idag och Dannqvist (s) anser också att de lokala 
politikerna skulle kunna ha i uppdrag att verka nära medborgarna och informera och svara på 
frågor, eftersom det är just de som innehar lokalkännedom i området. 
 
Den borgerliga majoriteten har, enligt Dannqvist (s), hävdat att det inte är dess uppgift att ta upp 
frågan lokalt. Detta har bidragit till att frågan om Årstafältets utveckling inte har lyfts fram lokalt 
av politikerna.  

5.4.5 Medborgardeltagande 

Nätverket Årstafältet lyfter fram svårigheten att förstå och hinna med de olika besluten som tas 
om Årstafältets utveckling. De anser att det krävs ett särintresse för att sätta sig in i planerna. De 
menar också att det är svårt som medborgare att påverka förslagen och att de upplever att det 
inte finns stöd från vare sig lokala eller styrande politiker för ett utökat medborgarinflytande i 
utvecklingen av Årstafältet. Nätverket Årstafältet har dock kommit i kontakt med planeraren 
Årstafältet, som har bjudit in till ett personligt möte för att diskutera Årstafältets utveckling. 
Genom detta möte fick Nätverket Årstafältet och planeraren en större förståelse för varandras 
intressen och behov inför den kommande utvecklingen. 
 
Borg anser att det hade varit bättre om det hade ägnats mer tid till att involvera medborgarna och 
göra något mer konkret tillsammans. Hon menar att det hade varit önskvärt att ramar för 
medborgarpåverkan hade satts upp och därigenom angett vad medborgarna kan påverka och vad 
de inte kan påverka. Men vid intervjutillfället menade Borg att de inte startar en dialog med 
medborgarna utan ser till att göra det bästa av situationen genom att samla in och ta del av åsikter 
från närboende, samt att man från Stadsbyggnadskontorets sida informerar de närboende och ger 
dem större förståelse för vad som händer i planeringen. Borg anser att det är värdefullt att ta del 
av medborgarnas åsikter, men exakt hur detta ska göras var inte bestämt vid intervjutillfället. Men 
senare under våren (efter intervjutillfället), framkom det att det kommer genomföras workshops 
tillsammans med medborgarna under hösten 2009, innan programsamrådet. Borg tror att de 
boende kan påverka mer vad gäller parken än bebyggelsen. Hon föreslår att Göta Landsväg, som 
är ett betydelsefullt inslag på Årstafältet för många boende, ska få påverka planerarnas syn på hur 
man väljer att planera bebyggelsen. 
 
Borg understryker också vikten av medborgarinflytande. Att använda sig av ett så kallat omvänt 
planförfarande (som i Kärrtorp där detta exemplifierades) kan det skapas en ökad förståelse för 
de lokala behoven. Resultatet av att involvera medborgarna i ett tidigt skede, och ha en direkt 
påverkan i planeringen, ger större möjlighet till att bebyggelsen placeras rätt och att speciella 
inslag som saknas eller behövs i stadsmiljön uppmärksammas. ”Även om det idag finns bra 
planeringsunderlag, är det ändå sist medborgarna som vet så mycket mer om hur närmiljön 
används”, säger Borg. 
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Eftersom Årstafältet är ett väldigt speciellt område som befinner sig mellan olika typer av 
strukturer, såsom stora vägar, bostäder och större verksamheter, såg Stadsbyggnadskontoret 
möjligheterna med att utlysa en internationell arkitekttävling eftersom man då kunde få in helt 
nya idéer. Men det finns även de som tycker att det var en dålig idé eftersom man på så sätt 
kränkte de medborgare som hade varit delaktiga i planeringen av Årstalänken och 
Landskapsparken genom att utan någon förankring hos medborgarna utlysa en arkitekttävling om 
en helt ny vändning i utvecklingen av Årstafältet. Detta bidrog till att många medborgare kände 
sig förbisedda och negativt inställda till det nya förslaget. Stadsbyggnadskontoret, vänsterpartiet 
och socialdemokraterna tycker att det hade varit mer fördelaktigt att försöka förankra planerna 
samt låta medborgarna bli informerade i samband med arkitekttävlingen. Men att låta genomföra 
arkitekttävlingen utan att medborgarna fått yttra sig menar Nerlund (m) och Borg också ger 
fördelar, eftersom man då kan visa upp ett förslag som medborgarna kan ta ställning till. På så 
sätt blir det lättare för medborgare att ta ställning för eller emot olika aspekter av förslaget i den 
fortsatta planeringen.   
 
Närboende kom på mötet i Östbergaskolan med synpunkter på barnutredningen och ifrågasatte 
varför man hade gett barnen samma förutsättningar som man hade gett till arkitekterna, det vill 
säga att man hade berättat för barnen innan de fick sätta sig ner och planera för en önskvärd 
utveckling, vilka förhållanden som fältet ska planeras efter, som t.ex. valet mellan att behålla 30 
eller 50 % av parken etc. Närboende tyckte således att barnen hellre skulle ha fått välja fritt utan 
att bli påverkade av den information som även getts till arkitekterna. Under mötet i 
Östbergaskolan framkom även att t.ex. många boende i Östberga kände sig isolerade i och med 
otillräckliga busskommunikationer med övriga kringliggande områden. Boende i Östberga 
påpekade att de inte såg några som helst idéer i det vinnande förslaget (se bild 5) för att deras 
område skulle sammankopplas med Årstafältet. Tvärtom tyckte de att Östberga riskerade att 
isoleras ännu mer ifall det vinnande förslaget skulle implementeras. 
 
”Nu när ni ska bygga både sjö och brygga så ökar isolationen ännu mer. Ska vi då behöva köpa 
båt för att komma till Årstaberg?” (anonym boende i Östberga) 
 

Figur 5: Vinnande arkitektförslaget, Arkipelag. Stockholms Stad (2009f). 
 
Många av de närboende uttryckte även sitt missnöje över de långa byggtiderna som den nya 
bebyggelsen skulle orsaka. Detta blev speciellt tydligt på mötet i Östbergaskolan där det framkom 
att många i Årsta och Östberga hade bosatt sig i områdena eftersom de tycker om den miljö och 
atmosfär som finns där idag, och att den skulle förstöras i och med den aktuella utvecklingen. 
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Därför ser de en risk med att bebygga delar av Årstafältet eftersom det skulle förändra närmiljön 
avsevärt under byggtiden och även områdets framtida karaktär med den relativt storskaliga 
bebyggelse som föreslås. 
 
Sammanfattningsvis är de flesta aktörerna överens om att det vinnande arkitektförslaget på 
Årstafältet behöver bearbetas eftersom det innehåller många brister vad gäller hopkopplingen 
mellan Årsta och Östberga. Frågan kvarstår nu, menar Borg, hur mycket medborgarna kommer 
att kunna påverka den fortsatta planeringen av Årstafältet.  

5.4.6 Exkludering 

Under intervjuerna ville inte intervjupersonerna direkt medge att det förekommer en medveten 
exkludering men det framkom att man kan se på exkludering på olika sätt. Borg menar att det är 
svårt att nå medborgarna i denna process på grund av tidsperspektivet. Nätverket Årstafältet 
anser att medborgarna hade varit helt exkluderade i det här läget om det inte hade varit för 
Nätverkets verksamhet. De menar att förslaget för landskapsparken tystades ner och att det 
därigenom inte har funnits något val för medborgarna att ta ställning till. Därmed har, menar 
Nätverket Årstafältet, både deras intressen och kolonistugeföreningen förbisetts i planeringen. 
Närboende tyckte även att informationen från planerarnas håll varit otillräcklig. De påpekade att 
det är många äldre som bor i Årsta och Östberga och att de inte har tillgång till internet som är 
den främsta källan till information om utvecklingen av Årstafältet. På så sätt kände de sig 
exkluderade i processen. Under flertalet av intervjuerna framkom det att i det snäva 
tidsperspektivet som råder över Årstafältets utveckling, får inte medborgarna det utrymme som 
skulle behövas eftersom en process med stort medborgarinflytande drar ut på tiden och därmed 
blir de nu i inledningen av processen exkluderade. Närboende poängterade under mötet i 
Östbergaskolan att planerarna har ett tröstlöst arbete framför sig eftersom många närboenden 
kommer överklaga att den aktuella utvecklingen av en ny stadsdel på Årstafältet. Samtidigt 
påpekade de boende att en långsam process, där många kommer till tals, gynnar utvecklingen och 
på så sätt sker en utvecklingen som många är överens om. Nerlund (m) berörde även att intresset 
för ett framtida boende på Årstafältet exkluderas i diskussionerna om Årstafältets utveckling som 
även är en form av exkludering som bör nämnas.  

5.4.7 Dialog 

Vilken typ av dialog som karaktäriserar utvecklingen av Årstafältet skiftar mellan de olika 
intervjupersonerna och hur de upplever att andra aktörerna för dialog. Anledningen till att 
Nätverket Årstafältet blev inbjudet till samtal med stadsbyggnadskontoret var, enligt de själva, för 
att stadsbyggnadskontoret ville ha förhandsinformation till programförslaget. Nätverket 
Årstafältet anser nu att det är försent för en dialog eftersom många närboende redan är arga, 
vilket både stadsbyggnadskontoret, vänsterpartiet och socialdemokraterna håller med om. 
 
Stadsbyggnadskontoret har uppdraget av politikerna att genomföra processen och utforma 
dialogen med medborgare. Från stadsbyggnadskontorets håll var mötet i Östbergaskolan ett steg 
mot att förbättra dialogen med medborgarna genom att informera. Eftersom denna typ av möte 
inte är anpassat för dialog berättade Borg under intervjun att det finns planer på att genomföra så 
kallade ”open space”-samtal med medborgarna. Hon menar också att det är svårt att gå ut med 
ett sådant löfte för tidigt, då stadsbyggnadskontoret inte vill ge falska förhoppningar, eftersom de 
då inte visste om det skulle finnas utrymme för dialog eller dylikt i den fortsatta processen. Det 
har dock visat sig senare under studien, att det faktiskt kommer att genomföras workshops för 
intresserade medborgare.  Borg menar också att under man den formella planprocessen 
överväger att använda sig av olika typer av möten som är anpassade efter den specifika 
planeringssituationen. Även Nerlund (m) anser att finns vissa typer av metoder som passar bättre 
för dialog vid olika typer av möten. När man söker en dialog med medborgarna är det bättre med 
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rundabordssamtal då fokus ligger på konstruktiv dialog. Motsatsen till detta, menar Nerlund, är 
när planerare och politiker talar inför en samling medborgare och det skapas en ”ni-och-dem-
känsla”, tenderar dialogen att inte bli särskilt konstruktiv. Lindberg (s) ger förslag på att 
politikerna skulle närvara vid samrådsmöten i syfte att ta reda på vad medborgare tycker i 
specifika planeringsfrågor, men backar tillbaka då hon tror att det då skulle sluta i politiska 
debatter ifall politikerna skulle föra en dialog. Därför är det mer fördelaktigt att dialogen förs av 
planerarna. 
 
Nätverket Årstafältet anser att informationen om utvecklingen varit bristfällig. Det påpekar att 
utan deras engagemang hade det inte anordnats en utställning på Årsta bibliotek. De ville även att 
förslagen skulle ställas ut i Östberga, men eftersom biblioteket har lagts ner där gick inte detta att 
ordna. Nätverket påpekar att det informerades dåligt om var och när förslagen fanns utställda. 
Det riktar också kritik mot den utställning av förslagen som funnits på Tekniska Nämndhuset 
och på projektets hemsida (www.stockholm.se/nyaarstafaltet), dels för att Tekniska Nämndhuset 
ligger långt från Årsta och Östberga och dels för det finns en andel av medborgarna som inte har 
tillgång till och möjlighet till information via Internet. Förslag kom även från de boende att man 
skulle använda sig av biblioteket i Östbergaskolan för nå ut med information till boende och även 
att biblioteket skulle kunna få datorer så att äldre kunde använda sig av Internet där för att följa 
processen.  Ett förslag att stadsbyggnadskontoret skulle upprätta ett informationskontor kom 
även från boende eftersom de skulle vilja ha utvidgad information. De påpekade även att 
planerarna bör organisera det intresse som finns bland medborgarna i syfte att underlätta 
processen. Konsekvenserna skulle annars bli att folk kommer att överklaga alla planer från 
Stadsbyggnadskontorets håll. En annan aspekt som närboende kände sig oroliga över var 
planeringen av Årstastråket. Närboende uttryckte därför sin oro över att planerna om 
Årstastråket kommer att implementeras efter Årstafältets utbyggnad. På så sätt förlorar boende 
grönskan på både Årstastråket och Årstafältet. Närboende kände således att de blev förda bakom 
ljuset av planerarna i denna fråga. De var även frustrerade över hur samrådsmötet i planeringen 
av Årstastråket gick till där näst intill inga boende dök upp på mötet. Närboende tyckte därför att 
hela den demokratiska processen var åsidosatt i planeringen av Årstastråket eftersom planerarna 
inte hade lyckats med att nå ut med information till allmänheten. Frågan om hur 
samrådsprocessen ska utformas i Årstafältets planeringsprocess kom således upp på mötet. Flera 
närboende uttryckte även att det var respektlöst att man kör över flera års planering av 
Landskapsparken och därigenom alla de människor som lagt ner mycket tid och arbete på den 
utvecklingen. 
 
Borg menar att de gärna vill informera medborgarna men att detta blir en kostnadsfråga. Hon 
menar att de i fortsättningen ska distribuera information via brev för att nå ut till alla berörda. Att 
komma fram till någon form av konsensus eller gemensam syn på utveckling tror Borg är svårt, 
då medborgarna anser sig ha blivit svikna av politikerna. Men Borg anser att om de skulle få mer 
tid på sig att prata och förankra förslagen hos medborgarna och därmed skapa ett förtroende, 
skulle utvecklingen kunna bli något bra. 
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6 Diskuterande analys 
Denna analys syftar till att applicera den teori som utgör grunden i detta examensarbete och 
därmed besvara våra frågeställningar. Det är därför intressant att ställa frågan hur pass 
kommunikativ dagens planering av Årstafältet är enligt den kollaborativa teorin? Habermas, i 
Tewdwr-Jones & Allmendinger (1998), poängterade att det finns en förflyttning i samhället från 
det abstrakta systemet mot det vardagliga livet där dialogen är grunden för handling. Vi har 
tidigare nämnt att diskussionerna om Årstafältets utveckling inte utger sig för att tillämpa 
kollaborativa metoder men det är ändå intressant att se i vilken utsträckning denna teori 
åskådliggör sig i verkligheten, dvs. i vilken utsträckning planeringen av Årstafältet är 
kommunikativ eller kollaborativ. Samtidigt kan processen hittills även ses från det abstrakta och 
rationella perspektiv som planering har handlat om under många år. Det finns uppenbart ett 
starkt ekonomiskt intresse av att bebygga delar av Årstafältet eftersom idén i grunden kom från 
Handelskammaren. Ekonomiska intressen är i grunden starkare eftersom dessa intressen har 
lättare att motivera en utveckling hos de styrande politikerna, framförallt i en borgerlig regering. 
Detta ses som en av de bakomliggande faktorerna varför Årstafältet från början skulle utredas för 
bostadsbebyggelse. Arkitekttävlingen kan även ses som tillämpning av ett expertperspektiv då 
denna idé bygger på att tillföra expertkunskap om hur Årstafältet kan utvecklas och detta 
expertperspektiv kan ses som att ha en mindre förankring hos medborgare. Därför kan vi se att 
initiativen till denna planeringsprocess är av mer rationell karaktär än kommunikativ. Årstafältet 
är en del av den nya översiktsplanen där en hållbar utveckling av Stockholm delvis grundar sig på 
att förtäta och bebygga kollektivtrafiknära punkter och att det med den rationaliteten beslutades 
att utreda Årstafältet för bebyggelse. 
 
Utvecklingen av Årstafältet har på ett sätt tvingats bli mer kommunikativ med tiden eftersom det 
har bildats en stark opposition bland boende. I våra ögon har planeringen hittills, mer och mer, 
insett värdet av att bemöta medborgarnas åsikter om utvecklingen på Årstafältet. Frågan är då 
ifall planeringen hade behövt samma typ av kommunikation med medborgare ifall en opposition 
inte hade bildats? Hade planeringen då endast implementerat de politiska direktiv som finns för 
Årstafältet utan att föra en kommunikativ process med medborgarna? Utifrån vad som 
framkommit under studien finns det en risk att medborgarna inte fått den position som de har 
idag utan den opposition som bildats genom Nätverket Årstafältet. Då den kräver att bli 
informerad och bli seriöst behandlad har det gett resultat. Det är dock svårt att säga om 
medborgarna helt hade varit uteslutna i det här läget innan processen hade påbörjats, men 
alternativet hade då varit att utan det medborgerliga motståndet hade de politiska målen varit 
lättare att genomföra.  
 
Det fanns enligt närboende en brist på information från stadsbyggnadskontorets och politikers 
sida om beslutet att utreda Årstafältet för bebyggelse. Bristen på information kan dels ses som en 
ovilja från planeraren och politiker att kommunicera med medborgare, och dels som att det inte 
finns tillräckligt mycket resurser att nå ut till närboende i en sådan här utveckling. Men eftersom 
själva planprocessen med samrådsmöten inte har börjat än, där det enligt PBL ska finnas 
utrymme för medborgardeltagande, kan vi endast analysera hur de olika aktörerna i denna 
process ser på de olika kommunikativa aspekterna i denna utveckling.  

6.1 Konflikter inom planering  
För att besvara den första frågan om vilka typer av konflikter som uppstår vid hållbar utveckling i 
planeringen av Årstafältet finns det ett behov av att diskutera vad konflikten grundar sig på. 
Denna konflikt är väldigt speciell eftersom den dels grundar sig på den tvärvändning som 
Stockholm stad gjorde från en detaljplan om en landskapspark till en utredning av och förslag om 
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bostadsbebyggelse och dels de konsekvenser som denna vändning har fått i form av en stark 
opposition. Vändningen kan bero på att det finns ett utifrån- och ett inifrånperspektiv i synen på 
Årstafältet, vilket redan nämnts i sammanställningen av intervjumaterialet. De olika synsätten 
som skiljer sig åt, de styrande politikernas perspektiv och boendeperspektivet, kan tänkas bidra 
även till varför det uppstår en konflikt. Ett resultat av studien är att det alltså saknas förståelse på 
lokal nivå varför Stockholm måste utvecklas just på denna plats. Samtidigt saknas engagemang 
från Stockholms Stad att förankra den vision som den har för Årstafältet hos medborgarna. Den 
oförståelse eller motvilja mot projektet på lokal nivå som vi ser uppvisar så kallade NIMBY-
effekter (Not In My Back Yard), varmed menas att en del närboende inte vill ha denna utveckling 
i sin ”trädgård” eftersom det skulle förändra deras närmiljö och skapa många byggarbetsplatser 
på Årstafältet under en lång tid framöver. Denna oförståelse kan även bero på att boende i Årsta 
redan under lång tid har utstått byggbuller och olägenheter då tvärbanan drogs genom Årsta samt 
de förtätningsprojekt som redan påbörjats i Årsta (Valla gärde, figur 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Årstastråket med redan 
påbörjade förtätningar vid Valla 
Gärde (Invid punkthusen närmast 
Årstafältet). Stockholms Stad 
(2003). 

 
 
Lokalt vill alla inblandade aktörer och intressenter som vi har identifierat ha någon typ av park på 
Årstafältet. Från politiskt håll vill man även lokalt binda samman Årsta och Östberga med 
varandra, men det finns olika sätt man kan göra det på. Detta kan ske genom utökad 
kollektivtrafik till Östberga, vilket närboende förespråkar, samt genom att sammanlänka dessa 
områden genom ny bostadsbebyggelse men också genom bra parkstråk. Men det finns även olika 
synsätt på hur en förtätning kan ske. Många närboende förespråkar att bygga på partihallarnas 
område för att sammanlänka Årsta och Östberga men där finns ett problem eftersom marken 
inte ägs av Stockholms Stad. Dessutom finns det problemet att Handelskammaren har ett 
intresse av att inte driva bort verksamheter p.g.a ny bostadsbebyggelse. Konflikten handlar även 
om vilken storlek den framtida parken ska ha. Eftersom det under många år har pågått planering 
för en stor landskapspark blir det nu en konflikt när det finns planer för en mindre stadspark. 
Det finns således olika synsätt på omfattningen av parken som behövs på Årstafältet. Konflikten 
utmynnar regionalt i om man ska använda Årstafältet för det ökande bostadsbehovet eller om 
man ska planera en park med regional funktion.  
 
Konflikten kan även grundas i utformningen av arkitekttävlingen eftersom det finns olika 
uppfattningar om hur mycket det vinnande förslaget kommer att påverka utformningen av 
Årstafältet. Det finns löften från Stadsbyggnadskontorets sida att det franska arkitektteamet 
Archi5 kommer att få vara med om att arbeta med utformningen av Årstafältet i den kommande 
processen. Detta uppfattas enligt Nätverket Årstafältet som att utvecklingen av Årstafältet redan 
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är förbestämd eftersom Stadsbyggnadskontoret har ett fortsatt samarbete med arkitektteamet. Ur 
demokratisk synvinkel anser vi att det vore bättre att först förankra förslaget hos medborgarna 
för att förebygga konflikter, för att sedan ge löfte till ett arkitektteam om förslagets utformande.  
 
De olika policydokumenten kan även vara en bakomliggande faktor till de konflikter som 
uppstått, dvs. att politikerna använder dessa riktlinjer för att visa vägen för stadens utveckling, 
som i fallet om Årstafältet. Oavsett var mer eller mindre omfattande projekt är tänkta att 
genomföras finns det en risk att de bemöts med motstånd. Att luta sig emot översiktsplanen 
medför risker för demokratin, då frågan uppstår ifall översiktsplanen är demokratiskt inrättad 
eller om det är en plan som endast visar på de politiska intressen som finns i staden. Det saknas 
således en lokal förankring av översiktsplanen, vilket kan bidra till konflikter. Utvecklingsplanerna 
på Årstafältet följer den nya ÖP 2010, vilken ännu inte är antagen. Detta är även något som 
upprör medborgarna, eftersom ÖP 99 anger att bebyggelsen ska ske på redan hårdgjord mark, 
vilket planerna på Årstafältet inte är.  
 
Det finns alltså en problematik enligt Campell (2003) för planeraren att kombinera olika typer av 
hållbar utveckling med varandra. I detta fall är problemet att kombinera den gröna staden, 
exempelvis hur stor Årstafältets park ska vara, den ekonomiskt växande staden, exempelvis 
nybyggandet av bostäder och lokaler för verksamheter på och runt Årstafältet, och den socialt 
rättvisa staden, exempelvis hur man ska sammanlänka och integrera Östberga med Årsta och hur 
stort inflytande medborgarna ska ha över planeringen för att den ska bli socialt rättvis? 
Planeraren står alltså nu inför en process där frågan är hur dessa utvecklingar ska kunna 
kombineras med varandra. Det förekommer således alla tre olika konflikter som vi nämnde i 
teoriavsnittet om olika typer av konflikter som uppstår vid hållbar planering, se figur 7. ”The 
property conflict” på Årstafältet utmynnar i konflikten om Årstafältets användning där det dels 
finns ett starkt ekonomiskt intresse av att bebygga delar av fältet och samtidigt att inte driva bort 
verksamheter, och dels ett starkt socialt intresse av att bevara Årstafältet som ett öppet 
grönområde. ”The resource conflict” är den konflikt i utvecklingen av Årstafältet där det gröna 
området som Årstafältet är idag, spelar en central roll för närboendes välmående och på så sätt 
ökar den ekonomiska utvecklingen eller om denna yta ska exploateras för att just gynna den 
ekonomiska utvecklingen i Stockholm. ”The development conflict” kan ses som konflikten om 
man ska bebygga Årstafältet för Stockholms ökande bostadsbehov och främja den ekonomiska 
tillväxten eller om Årstafältet ska tjäna som ett viktigt grönområde för att skydda miljön i 
Stockholm som blir alltmer tätbebyggd med dagens planering.  
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Figur 7: Konflikttriangeln applicerad på Årstafältet. Omarbetad från Campbell (2003). 

 

6.2 Maktförhållanden 
I denna text vill vi analysera hur olika maktförhållanden påverkar utvecklingen av Årstafältet och 
därmed besvara vår andra frågeställning i denna studie. Inom planering råder det olika 
maktförhållanden, där någon aktör innehar mer makt än någon annan, vilket vi också kan se i 
utvecklingen av Årstafältet. Som vi nämnt tidigare har politikerna den övergripande makten över 
Stockholms stadsutveckling. Healey (1997) anser att det i alla planeringssammanhang råder olika 
former av maktförhållanden. Hon menar vidare att alla i samhället inte har samma förutsättningar 
att påverka. Detta är något som kom fram under en av intervjuerna, att det t ex är svårare att få 
igenom byggprojekt i norrort och Bromma än i söderort. I sådana fall, tror vi, att det finns en risk 
att Stadsbyggnadskontoret med de politiska direktiven som utgångspunkt, inte insåg vilken typ av 
motstånd dessa utvecklingsplaner skulle få från de närboende runt Årstafältet.  
 
Healey (2003) menar att enligt teorin har den centralt styrda makten förflyttats mer mot 
medborgarna, ett skifte från ”government” mot ”governance”. Men denna utveckling indikerar 
att makten har förflyttats i motsatt riktning eftersom stadsdelen har fått mindre makt över 
Årstafältet, som har övergått till att förvaltas mer centralt av Trafikkontoret. På så sätt är det 
enklare för Stockholms Stad att reglera hur mycket resurser som tillhandahålls för Årstafältets 
skötsel och därigenom även enklare koordinera en utveckling mot att en del av Årstafältet 
bebyggs. Den lokala stadsdelen har även mindre att säga till om i utvecklingen av Årstafältet 
eftersom stadsdelsnämndens ansvar har begränsats. Innes & Booher (2003) menar att de enskilda 
medborgarna har svårt att påverka enskilt men tillsammans kan vara starka och påverka, vilket 
Nätverket Årstafältet är ett exempel på. Utan den verksamhet som Nätverket Årstafältet utgör 
hade inte medborgarna haft den position som de har idag och som vi ser det, haft det utrymme 
som de har i arbetet inför den kommande planprocessen. 
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I praktiken utgör maktförhållanden hinder för den kollaborativa teorin och därmed dialogen, 
enligt Malbert (1998). Då tenderar processen snarare att fokusera på olika obalanser i makt och 
viljor än att aktörerna kommunicerar med varandra. Dessa olika maktförhållanden kan enligt 
Malbert, som vi nämnde i teoriavsnittet, ske genom tvång, manipulation, övertygande makt samt 
aukoritär makt. I fallet om Årstafältets utveckling kan arkitekttävlingen ses som en typ av tvång. 
Det gavs ingen alternativ utveckling av Årstafältet att ta ställning till för medborgarna. Det fanns 
således en stark bakgrundsinformation om varför denna typ av utveckling skulle ske på 
Årstafältet. Manipulation, dvs. att undanhålla information (så kallade dolda agendor), 
förekommer till viss del i diskussionerna om Årstafältets utveckling om utvecklingen sätts i en 
större kontext med planeringen av Årstastråket. Nätverket Årstafältet ser en sådan form av 
manipulation eftersom utvecklingen av Årstastråket ligger för tillfället vilande. Nätverket 
Årstafältet tror att när en bebyggelse på Årstafältet är slutförd, kan Årstastråket tas upp på nytt 
och förverkligas. En annan synvinkel på manipulativ eller övertygande makt är att förespråka att 
den aktuella utvecklingen är av allmänt intresse. Genom att skapa en park med en regional 
funktion samt påvisa behovet av nya bostäder på Årstafältet och med de argumenten driva 
processen vidare. Den mer övertygande dimensionen av makt ser vi från Nätverket Årstafältet. 
Genom propaganda, reklam och retorik försöker det övertyga och upplysa om fördelarna av en 
landskapspark. Men eftersom det inte har funnits plats i utvecklingen hittills för ett aktivt 
medborgardeltagande blir detta tillvägagångssätt det enda möjliga för att göra sin röst hörd. När 
situationen anses vara osäker i en planeringssituation kan en expert tillfrågas som då ses som en 
auktoritet. I utvecklingen av Årstafältet ser vi Handelskammaren inneha en form av auktoritär 
makt över de borgerliga partierna och det är även hos Handelskammaren som den borgerliga 
majoriteten får stöd för utvecklingen av Årstafältet. På detta sätt har Handelskammaren ett stort 
inflytande över planeringsprojekt, speciellt vid en borgerlig majoritet. På samma sätt har 
översiktsplanen en funktion som auktoritär makt eftersom detta dokument visar var och vilken 
typ av utveckling som är önskvärd i Stockholm. Det finns även i denna utveckling olika experter i 
diverse frågor som har en typ av auktoritär makt, som t.ex. arkitekter i frågor om utformning och 
tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i stadsplaneringsfrågor. 
 
Även Mouffes analys om att den politiska sfären blir allt mer fokuserad mot konsensus är en 
aspekt som blir intressant i utvecklingen av Årstafältet. Av fallstudien framgår det att de största 
politiska partierna dvs. moderaterna och socialdemokraterna har någon form av 
överenskommelse om vilken utveckling som är hållbar på Årstafältet. Det finns alltså en 
partiöverskridande politik i många större typer av byggprojekt för att besluten ska fungera över 
majoritetsskiftena. Vi uppfattade även att de politiska ställningstagandena var en aning diffusa 
eftersom vissa partier motsätter sig denna utveckling samtidigt som att de säger att vi inte 
kommer att stoppa det ifall utbyggnaden av Årstafältet startar. Detta tyder på att medborgare har 
ett snävare spektrum av valmöjligheter i utvecklingen av Årstafältet eftersom de större politiska 
partierna tycker allt mer lika i stadsutvecklingsfrågor. 

6.3 Medborgardeltagande  
För att kunna svara på vår tredje fråga om hur medborgarnas intressen involveras i utvecklingen 
av Årstafältet är det intressant att från ett kommunikativt teoriperspektiv analysera hur synen är 
på medborgardeltagandet och vilket utrymme medborgarna ges i denna utveckling. 
 
Planeringen som bedrivs på Årstafältet är ett tydligt exempel på att planeringen idag har många 
kommunikativa ideal men saknar incitament till en mer flexibel process som därmed kan ha mer 
kapacitet för ett medborgerligt inflytande. Om man endast ser till planeringsprocessen, finns det 
enligt PBL utrymme för medborgare att delta i planeringen genom samrådsmöten. Detta 
framkom även i vår studie där många politiker påpekar detta. Men den kollaborativa teorin, som 
vi uppfattar det, förespråkar en planering som utöver den formella processen strävar efter att nå 
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fler medborgare och även söka efter metoder som lämpar sig bra för medborgardeltagande. 
Denna studie blir speciell i den mån att vi endast kan analysera de uppfattningar som de olika 
aktörerna och intressenterna har inför dessa aspekter av planeringen i Årstafältet och mindre av 
konkreta exempel på metoder som de använt sig av för att involvera medborgare.  
 
På grund av omstruktureringar i samhället har planprocesserna förkortats i tid vilket är en aspekt 
som utvecklingen av Årstafältet måste förhålla sig till. Ju mindre tid som planprocesserna får 
desto svårare blir det för medborgare att engagera sig och uppfatta vad som pågår i planeringen. 
Detta är alltså något som försvårar det som den kollaborativa teorin förespråkar och som 
avspeglar sig i utvecklingen av Årstafältet, där medborgare uttrycker att det är svårt att förstå vad 
som händer. På samma sätt bidrar det snävare tidsperspektivet till att försvåra för planeraren att 
förankra utvecklingen hos medborgarna.  
 
Enligt planeraren framkommer det att det finns en vilja från stadsbyggnadskontoret att involvera 
medborgare i utvecklingen av Årstafältet. Däremot vet det inte i vilken utsträckning medborgare 
kommer att kunna påverka Årstafältets utveckling i verkligheten. Det finns således inga ramar i 
vilken utsträckning medborgare kan påverka utvecklingen vilket är en viktig del av den 
kollaborativa teorin. De ramar som teorin förespråkar är tänkta att skapa en plattform för den 
fortsatta dialogen. Om denna plattform saknas blir det således svårt att finna en gemensam 
utgångspunkt och ännu svårare att komma fram till någon form av gemensam syn på utveckling. 
Vi tror att konfliken på Årstafältet till stor del har sin grund i att denna plattform inte var 
fördefinierad när utvecklingsplanerna påbörjades. Att planeraren ännu inte vet vilket utsträckning 
detta kommer att ske i fortsättningen kan visa på att medborgarnas åsikter inte står i fokus för 
den fortsatta processen, men ändå att åsikterna är uppmärksammade.  
 
Det är värt att poängtera att den undersökning som genomfördes av Utrednings- och 
statistikkontoret om vad de boende anser om Årstafältets nuvarande användning, hade till syfte 
att ligga till underlag inför den kommande utvecklingen och på så sätt bidra till en gemensam 
utgångspunkt. I detta fall speglade inte de aktuella utvecklingsplanerna de värden som de 
deltagande i undersökningen värdesätter. Detta, tror vi, kan bidra till de konflikter som kom att 
uppstå samt skillnaderna i inifrån- och utifrånperspektiv.  
 
I utvecklingen av Årstafältet finns det några aspekter som är föremål för förbättringar. Under 
studien har flera intervjupersoner hänvisat till flexiblare planprocesser, så kallade omvända 
planförfaranden med Kärrtorp som exempel. Exemplet visar att det praktiskt går att genomföra 
sådana, mer flexibla, planprocesser. Men frågan är vad det funnits och finns för intresse att 
genomföra detta på Årstafältet. Vi har redan påvisat i studien att projektet innehar en begränsad 
tidsplan och att flexiblare processer med medborgardeltagande tar lång tid, vilket försvårar 
utvecklingsplanerna på Årstafältet. Bristen på utrymme för ett medborgardeltagande, tror vi, 
kommer orsaka problem senare under planprocessen, då överklaganden kommer att orsaka 
hinder för antagandet av kommande detaljplaner.  
 
Frågan återstår hur planerarna för Årstafältet ska gå till väga för att få med sig medborgarna och 
få dem att förstå politikernas och planerarnas argument varför en utveckling av Årstafältet är 
hållbar. Planeraren har ett intresse och vilja att använda sig av olika kommunikativa metoder som 
t.ex. möjligheten att ha ett ”open space”-möte med medborgare där de får vara med och aktivt ta 
del av planeringen. Men det finns en risk att ett sådant kommunikativt inslag skulle innebära att 
många blir besvikna ifall de deltar och sedan inte ser ett resultat där deras åsikter finns integrerade 
i planeringen, som även exemplifierades av att många blev besvikna över att barnens perspektiv 
på utveckling inte var integrerade i de aktuella utvecklingsplanerna. 
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6.4 Dialog 
Denna analys syftar till att svara på vår fjärde frågeställning om vilken typ av dialog som förs 
mellan de olika aktörerna i utvecklingen av Årstafältet. Planeraren ser de positiva aspekterna med 
att utöva en planering som involverar medborgarna i ett tidigt skede. Detta var något som, från 
en början, inte var aktuellt eftersom planeraren då var tvungen att göra det bästa av situationen 
genom att föra en dialog som fokuserar på att samla in och ta del av de närboendens intressen. 
Planeraren har således kommunikativa ideal men inser de begränsningar som finns för ett 
kollaborativt samarbete med medborgarna i den aktuella utvecklingen, vilket även Malbert (1998) 
tar upp. Malbert hänvisar till att en process inte behöver utge sig för att vara kommunikativ men 
däremot dialogförespråkande, vilket vi tycker stämmer in på de diskussioner som råder om 
Årstafältet. Från politikernas och planerarens håll fanns det från början inga intentioner att ha en 
kollaborativ eller en kommunikativ process i teorins mening, men däremot är de öppna för en 
dialog med de närboende.  
 
Det är även värt att poängtera att ett av arkitekttävlingens syften var att med ett konkret förslag 
underlätta att föra en dialog med medborgare om vad de anser är bra eller dåligt och vad som 
behöver utvecklas mer. Det finns alltså ett kommunikativt syfte med arkitekttävlingen att den 
skulle förenkla och skapa en gemensam grund för dialogen med närboende. Detta påvisar även 
att det förekommer initiativ till en dialog, men denna är analog, dvs. att dialogen fokuserar på 
resultatet av arkitekttävlingen och inte tar upp alternativa utvecklingar av Årstafältet. 
 
På mötet i Östbergaskolan försökte tjänstemännen från stadsbyggnadskontoret skapa riktlinjer 
för dialogen i den meningen att mötets syfte var att sprida information om de aktuella planerna 
om Årstafältets utveckling samt öka förståelsen för utvecklingsplanerna hos medborgarna. Denna 
uppgift blev svår på så sätt att medborgarna som befann sig på mötet redan var negativt inställda 
till planerna och ansåg att informationen hade varit bristfällig redan från början av processen. Det 
fanns således inte ett gemensamt språk på mötet och vi uppfattade att tjänstemännen och 
medborgarna talade förbi varandra. Detta blev speciellt märkbart då de närboende antog att 
resultatet från arkitekttävlingen var ett färdigt förslag, medan tjänstemännen försökte upplysa om 
att det endast var en vision i stort behov av att bearbetas. Däremot förstod vi att tjänstemännens 
intentioner med mötet var att just söka förståelse för hur medborgarna uppfattar den aktuella 
utvecklingen och på så sätt kan skapa en situation där tjänstemännen ser nya möjligheter i 
utvecklingen. Även då Alvendal medverkade vid debatten i Årsta var medborgarna arga och 
dialogen mellan politiker, tjänstemän och medborgare fick således samma karaktär som 
informationsmötet i Östbergaskolan. Ur ett kommunikativt teoriperspektiv behöver alla 
inblandade vara medvetna om de riktlinjer som sätts upp och teorin förutsätter även att det finns 
en vilja att respektera olika åsikter och behov. Detta var alltså inte uppfyllt för att mötena skulle 
vara lyckade ur ett kommunikativt teoriperspektiv.  
 
Ett annat hinder som finns för en kommunikativ planering på Årstafältet är att det redan finns 
många förutfattade meningar och brist på förtroende från medborgare om planeringens syfte på 
Årstafältet. Denna misstro visar sig genom att många tror att planeringen, i ett längre perspektiv, 
kan resultera att många andra grönområden kommer att försvinna från Årsta. Det finns således 
en oro hos medborgare att planerna om att exploatera Årstastråket tas upp på nytt när Årstafältet 
är utbyggt. Nätverket Årstafältet hävdar att en utveckling av Årstafältet skulle vara svårare för 
planerarna att förankra hos medborgarna ifall många andra gröna ytor i Årsta redan var 
igenbyggda med Årstastråket, och att planerarna då medvetet fördröjer planerna på Årstastråket 
för att sedan kunna exploatera både Årstafältet och Årstastråket. Det finns således en brist på 
förtroende för planerarna, inte minst eftersom beslutet att utreda Årstafältet för bebyggelse kom 
utan förvarning till de närboende. För att bemöta denna misstro har planerarna velat ta upp 
frågan och diskutera utvecklingen, vilket framkommit under intervjuerna. Planerarna förespråkar 
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en dialog och försöker göra något bra av den situation de nu befinner sig i. Detta visar sig t.ex. i 
att de är lyhörda för åsikter och tar del i Nätverket Årstafältets aktiviteter. Ett av problemen med 
denna medborgerliga misstro är också att politikerna inte är närvarande i diskussionerna med 
medborgarna. Det finns alltså en avsaknad av politiskt engagemang på lokal nivå i Årsta och 
Östberga. Alvendals medverkan vid debatten i Årsta visade dock på att hon är engagerad och 
försöker skapa förståelse hos boende för en utveckling av Årstafältet. Även Alvendal förespråkar 
en nära dialog med medborgare, men studien visar att dessa perspektiv på dialog skiljer sig åt då 
medborgarna vill ha en mer kontinuerlig kontakt på lokal nivå.  

6.5 Exkludering av intressen 
I verkligheten finns det olika typer av exkludering inom planering, vilket vi ser förekomma även i 
planeringen av Årstafältet. Detta stycke syftar till att svara på den femte frågeställningen om vilka 
intressen som exkluderas i den aktuella utvecklingen. Oavsett om ett av syftena med 
arkitekttävlingen var att skapa en gemensam grund för utvecklingen av Årstafältet kan tävlingen 
ändå ses som ett medel att exkludera intressen för t.ex. landskapskapsparken. Detta beror på att 
arkitekttävlingen satte grunderna och förutsättningarna för vilken typ av utveckling som ska ske 
på Årstafältet. På så sätt öppnas det inte för en öppen dialog utan dialogen styrs mot att fokusera 
på en viss typ av önskvärd utveckling. Även de medier som man använder sig av för att sprida 
information om planeringen kan bidra till exkludering då t.ex. många äldre som bor i närområdet 
inte har tillgång till internet och på så sätt inte kan hålla sig uppdaterade om utvecklingen. 
Processen är utformad på ett sätt där vissa blir naturligt exkluderade, vilket är problematiskt i en 
planeringsprocess som anses av planerarna och politikerna vara öppen och demokratisk. Andra 
intressen som uppenbart är exkluderade i denna planering är t.ex. kolonistugeföreningen där 
stadsbyggnadskontoret är ärligt med faktumet att dessa kolonistugor kommer att behöva flytta 
ifall Årstafältet ska bebyggas i denna del. Denna typ av förhållningssätt bidrar inte till att denna 
grupp medborgare kommer att vilja delta i processen, mer än att motsätta sig utvecklingen, och 
det skapas på så sätt en exkluderande dialog.  
 
Vi ser dock en risk med att planeringen av Årstafältet kan leda till att fokus ligger på att komma 
överens med medborgarna om en utveckling, istället för att se till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Denna risk belyser Connelly & Richardson (2004) och problematiken i utvecklingen av 
Årstafältet ligger då i att istället för att fokusera på en hållbar utveckling leds planeringen in på ett 
resultat som kan accepteras hos medborgarna, där många intressanta och betydelsefulla 
resonemang försvinner, som t.ex. att det behöver byggas mer bostäder i kollektivtrafiknära 
knutpunkter och att Årstafältet är så pass stort att det finns utrymme för en bebyggd del och en 
stor park. Som konflikten ser ut idag finns det en risk att det kommer att bli en segdragen process 
där medborgare kommer att överklaga beslut som tas utan deras samtycke. 

6.6 Planerarens roll 
Flera av dem som uttalat sig om utvecklingen har åsikter om planerarens roll. Därför är det 
viktigt att svara på frågan vilken roll som planeraren har i utvecklingen av Årstafältet. Planerarens 
roll är, enligt den kollaborativa teorin, att ta hänsyn till alla intressen, även då processen 
domineras av starka aktörer och även att agera som en neutral medlare mellan olika intressen. De 
kritiska aspekter som vi uppmärksammat i teorin är att planeraren inte kan agera som en neutral 
person utan tar hänsyn till sina egna preferenser. Som vi nämnt tidigare har inte den formella 
planeringsprocessen ännu påbörjats och alla har inte kommit till tals, men planeraren arbetar 
aktivt för att ta del av de närboendes intressen och försöker därmed skapa en förståelse för de 
som inte har lika stark ställning i en planeringsutveckling. Efter att ha studerat planeringen under 
de månader som studien pågått, har vi sett en vilja från tjänstemännens sida att ta del av de olika 
åsikter som finns angående utvecklingen och att även viljan att vara närvarande i processen och 
lyssna på medborgarna och därmed lära sig mer om området. Detta är något som både Habermas 
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och Watson belyser, nämligen att de olika intressena ska ta del av och lära sig av varandras 
önskemål och behov, vilket är något som sker ömsesidigt mellan medborgare och tjänstemän. 
Detta blir även tydligt mellan planeraren och Nätverket Årstafältet eftersom att de har lärt sig 
mer om den andres situation genom de möten som anordnats. 
 
Campbell (2003) lyfter även fram problemet som vi nämnt tidigare med att väga intressen mot 
varandra i en hållbar utveckling. Planerarna har då ett betydande ansvar för planeringen och står 
ibland inför svåra beslut när de ska medla mellan olika förespråkare för den gröna staden, den 
socialt rättvisa staden och den ekonomiskt växande staden. Som Campbell poängterar är det 
lättare att förespråka en av de tre utvecklingarna, men desto svårare när det innebär 
kombinationer av dessa. Detta är något som vi ser i utvecklingen av Årstafältet, då planerarna i 
dagsläget gör sitt bästa för att kompromissa mellan dessa tre utvecklingar. Tjänstemännens roll 
blir därför att medla mellan dem som förespråkar dessa intressen genom att dels hålla de 
inledande diskussionerna inom ramarna och dels att sedan ta hänsyn till intressenterna genom 
planläggning och fysisk utformning.  
 
I den tre-stegsmodell där Taylor (1998) beskriver planerarens arbete, samt hur kontakten 
etableras mellan berörda intressenter, ser vi hur den har påbörjats i utvecklingen av Årstafältet 
där tjänstemännen har identifierat berörda. Att etablera en kontakt och föra dessa berörda 
intressen samman, som det sista steget i modellen, har inte gjorts som vi ser det, men är kanske 
något som det kommer att ges plats för i den fortsatta processen. Det saknas alltså i dagsläget ett 
forum för samtliga aktörer och intressenter där de kan mötas och diskutera utvecklingen av 
Årstafältet så att planeraren verkligen ska få möjlighet att medla mellan olika intressen, som 
teorin förespråkar. 
 
Den kritik som riktar sig mot planerarens roll inom den kollaborativa planeringsteorin belyser de 
problem som dagens tjänstemän ställs inför. Tjänstemännens neutralitet i relation till de politiska 
besluten är ett av dessa. Tewdwr-Jones & Allmendinger menar att tjänstemännen har svårt att 
agera helt neutralt då personliga preferenser, egna tidigare arbetsinsatser och engagemang vägs in 
i planeringen och dialogen. I fallet om Årstafältets utveckling har vi uppfattningen att planeraren 
inte är neutral eftersom de tjänstemän som arbetade för landskapsparken har bytts ut mot andra 
tjänstemän som har ett personligt intresse för översiktsplanering där Årstafältet är utpekat som 
ett strategiskt område. Samtidigt ser politikerna planerarens roll som neutral i förhållande till 
utvecklingen och även som en expert, vilket skiljer sig från den syn som planeraren själv har om 
sin roll. Planeraren måste således anpassa sig efter de politiska direktiv som finns och göra det 
bästa av situationen. Att inneha ett personligt engagemang och även tro på att projektet är en 
önskvärd utveckling är en förutsättning som tjänsteman, för att kunna arbeta och driva projektet, 
vilket framkom under intervjun med Borg. Detta tyder på att planeraren inte är neutral till 
utvecklingen. Planerarens roll som expert blir tydlig från stadsbyggnadsnämndens sida eftersom 
den ser tjänstemännen som experter på stadsplanering då de har ansvaret för utförandet av 
stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt som planeraren har många expertisegenskaper om 
stadsutveckling innebär planerarens arbete ett ständigt lärande om nya situationer och de 
förutsättningar som finns runt Årstafältet. Därför, anser vi, att planerarens roll således fokuserar 
på att medla mellan olika intressen samtidigt som planeraren har rollen som expert i olika 
stadsutvecklingsfrågor. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
Studien har visat att planeringen av Årstafältet visar på behov av förbättringar utifrån den teori vi 
har valt som utgångspunkt. Det visar sig att hanteringen av de konflikter som uppstår vid ett 
kontroversiellt planeringsprojekt är komplex, men den kollaborativa teorin ger nödvändiga 
verktyg att studera utvecklingen och vad som påverkar denna. De aspekter i planeringen som 
teorin förespråkar visar sig vara svåra att förhålla sig till i praktiken, vilket framkommer av denna 
studie. Nedan sammanfattas de mest betydelsefulla slutsatserna. 
 
Begreppet hållbarhet är något som används frekvent i diskussionerna om Årstafältets framtid. 
Men vad innebär egentligen ”en hållbar utveckling”? Vems eller vilkas föreställningar om den 
hållbara staden är det som räknas? Att den aktuella utvecklingen av Årstafältet skulle vara hållbar 
är det egentligen ingen som har bevisat, utan begreppet används snarare som ett 
försäljningsargument för att motivera en utveckling i någon önskvärd riktning. 
Hållbarhetsbegreppet används vanligtvis för att skapa en gemensam syn på en önskvärd 
utveckling. I denna studie har hållbarhetsperspektivet istället skapat motsättningar mellan 
aktörerna. Det finns inget som framkommit i studien angående vilken typ av hållbarhet som 
skulle vara viktigare än någon annan. Det är alltså fritt för tolkning hur policydokumenten ska 
användas för att uppnå en hållbar utveckling. Ett exempel på detta är delmålen i RUFS 2010 där 
Stockholm - Mälarregionen avses bli både flerkärning och tät och samtidigt ska värden säkras för 
framtida behov. Oavsett om man säkrar värden för framtida behov av bostadsbebyggelse eller en 
större park behöver de olika hållbarhetsperspektiven diskuteras ytterligare för att se hur de 
påverkar området lokalt och regionalt mer långsiktigt. Bostadsbebyggelse kan ses som hållbar då 
bostadsbehovet tillgodoses och även behovet av att förstärka stadskärnan i regionen. Samtidigt 
kan Årstafältet, som ett stort öppet grönområde, bidra till Stockholms gröna kilar och bör 
därmed säkras.  
 
Utifrån de olika synpunkterna som framkommit under studien angående Årstafältets utveckling, 
ser vi att det förekommer olika perspektiv på vad som är en hållbar utveckling. Dessa perspektiv 
skiljer sig på en regional respektive lokal nivå. För stadens och Stockholms utveckling är en 
hållbar utveckling fler bostäder på Årstafältet, då den sociala och ekonomiska hållbarheten står i 
centrum. Att förespråka ett ekonomiskt intresse är ofta lättare för de styrande politikerna. På den 
lokala nivån förespråkas den miljömässiga hållbarheten med de krav som finns på en fungerade 
och attraktiv park. Det saknas en förståelse mellan de regionala respektive de lokala intressena, 
vilket är en anledning till de konflikter som har uppstått. En annan anledning till dessa konflikter, 
som vi har uppmärksammat i studien, är de inifrån- och utifrånperspektiv som finns, där 
politikerna saknar förståelse för hur platsen upplevs av dem som besöker den. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv innebär det således att det förekommer svårigheter att väga de olika 
intressena mot varandra. 
 
Visionerna och översiktsplanen förespråkar vad som är bra för Stockholms framtida utveckling, 
men i dem finns det ett begränsat utrymme för medborgarnas åsikter och intressen utöver 
samråden i de specifika planprocesserna. I denna studie finns det en problematik hur 
medborgarnas intressen involveras i utvecklingen av Årstafältet. Detta beror främst på att det 
saknas utrymme för en flexiblare process i dagsläget med tanke på det snävare tidsperspektivet i 
planprocessen och även att det aldrig sattes upp några ramar för hur medborgare skulle 
involveras i utvecklingen. Det har alltså skapats en utveckling som mer och mer inser värdet av 
att ha en flexiblare process där medborgarna involveras aktivt i ett tidigare skede. Medborgarna 
involveras i dagsläget genom undersökningar och även genom informationsmöten och det 
återstår att se ifall processen kommer att använda sig mer av kommunikativa metoder där 
medborgardeltagande har utrymme att påverka utvecklingen mer. 
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Det finns även olika maktförhållanden som påverkar utvecklingen av Årstafältet. Bland dessa har 
vi utpekat förhållandet mellan Handelskammaren och de borgerliga partierna som en viktig 
aspekt att se till eftersom Handelskammaren stöder en stadsutveckling som sker på orörd mark i 
Stockholm. Ett annat förhållande som vi kan peka på i denna maktfråga är skiftet från 
’government’ till ’governance’, men i denna studie har vi uppfattningen att skiftet skett i motsatt 
riktning, dvs. där Stockholms stad har det övergripande ansvaret för Årstafältets utveckling och 
där de lokala politikerna har mindre att säga till om. Den aktuella utvecklingen har även stöd hos 
de större politiska partierna eftersom det finns en partiöverskridande politik som bidrar till att 
utvecklingen av Årstafältet är genomförbar. Även förhållandet mellan Stockholms stad och den 
opposition som bildats är en aspekt som påverkar utvecklingen där medborgarna tar allt mer plats 
i diskussionerna om Årstafältets framtid. 
 
Det går att se dialogen som förs i utvecklingen av Årstafältet ur olika perspektiv. Dels att den 
fokuserar mycket på att samla in åsikter från närboende med hjälp av arkitekttävlingen och 
genom möten med närboende i syfte att öka förståelsen. Risken finns dock att denna dialog blir 
”enkelriktad” eftersom den bara fokuserar på en önskvärd utveckling där det är svårt att avgöra 
hur mycket de närboendes åsikter kommer att tas med i planeringen. Dialogen försvåras även 
genom att det finns en brist på förtroende från medborgarnas sida för planeringens 
bakomliggande syften och även att det saknas en dialog med politikerna som ansvarar för 
utvecklingen. Dialogen saknar således en utgångspunkt med medborgarna där det är möjligt att 
på ett konstruktivt sätt diskutera en önskvärd utveckling. 
 
Det är tydligt att vissa intressen exkluderas naturligt i en planeringsprocess. I det aktuella 
utvecklingsfallet blir de som är intresserade av landskapsparken och kolonistugorna, med flera, 
exkluderade eftersom deras intressen inte går att kompromissa med de planer som diskuteras i 
dagsläget. Även de medier som man använder för att sprida information om utvecklingen kan 
bidra till att vissa människor, t.ex. äldre, exkluderas emedan att de inte ha tillgång till exempelvis 
internet. Men det är även värt att nämna att den hållbara utvecklingen av Årstafältet, i ett längre 
perspektiv, kan bli exkluderad då fokus från intressanta och betydelsefulla resonemang som att en 
utökad bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära punkter och en mindre och mer kvalitativ park 
behövs flyttas mot en lång segdragen process där man endast vill komma överens. 
 
Det går alltså att se på planerarens roll i utvecklingen av Årstafältet på olika sätt. Dels det 
politiska synsättet att planeraren är en neutral tjänsteman som agerar som en expert i 
stadsutvecklingsfrågor och dels tjänstemännens egna synsätt där vikten av ett personligt intresse 
är essentiellt för planerarens arbete. Även om planerarens roll inte är neutral som den 
kollaborativa teorin förespråkar uppfattar vi att planeraren av Årstafältet vill medla mellan olika 
intressen och på så sätt skapa förstålelse för det medborgerliga engagemang som finns. 
Planerarens roll blir därför en blandning av dels det kollaborativa synsättet där planeraren är en 
neutral medlare mellan olika intressen och dels den kritik som riktats mot detta synsätt där 
planeraren har skapat sig en egen uppfattning om en önskvärd utveckling samt där rollen som 
expert inte är förnekad. 
 
Sammanfattningsvis kan processen ses som en top-down-process, där det är politikerna som tar 
besluten som sedan implementeras. Denna typ av process riskerar dock att inte få stöd hos 
medborgarna, vilket vi har sett i utvecklingen av Årstafältet. Samtidigt kan planeringen av 
Årstafältet ses som en bottom-up-process, eller en lärandeprocess där tjänstemännen på 
Stadsbyggnadskontoret skapar en förståelse för medborgarnas intressen och försöker styra 
utvecklingen mot något som kan accepteras bland medborgarna. 
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Den omvärldsförändring som gör sig synbar i staden, där Stockholms yttre stadsdelar saknar 
tydliga samband, har bidragit till nya perspektiv på stadsutveckling och planeringsprocesser. 
Samarbetet mellan olika nivåer och instanser i samhället är nödvändigt för att motverka de 
konflikter och det motstånd som uppstår vid kontroversiella planeringsprojekt. Studien har visat 
att medborgarna behöver bli informerade tidigare i utvecklingsprojekt och ett utökat samarbete 
mellan ett flertal aktörer skulle bidra till mer demokratiska planeringsprocesser. 

7.1 Rekommendationer 
I denna studie har vi kommit fram till en del frågor som vi tycker är relevanta för vidare 
forskning.  
 
En fråga är hur stor parken måste vara, eller vilka kvaliteter den bör inneha, för att ha en regional 
funktion? Utifrån ett hållbarhetsperspektiv om den regionala funktion som parken på Årstafältet 
ska inneha i framtiden, rekommenderar vi att både närboende och de omkringliggande 
stadsdelarna i söderort ska få vara med och ha synpunkter i utformningen. Dock bör en mer 
omfattande undersökning göras på nytt, lik den som USK genomförde tidigare, och då även 
inkludera fler stadsdelar för att bilda ett grundligt underlag. Detta tror vi skulle ge ett annat utfall 
än den tidigare undersökningen då många fler nu är medvetna om den föreslagna utvecklingen 
och har bildat sig en uppfattning samt förhoppningsvis kan bidra med förslag till en bättre och 
mer tillgänglig park än vad Årstafältet är idag.  
 
En annan fråga berör hur planeringen kan arbeta för att involvera medborgare i 
förtätningsprojekt i förorterna i Stockholm eftersom det troligtvis kommer att uppstå fler 
konflikter i andra projekt som handskas med planering där det redan finns värden som man 
måste förhålla sig till i planeringen. Detta leder oss in på en aspekt som framkommit under studie 
d.v.s. att medborgarna borde ha involverats tidigare, vilket skulle ha förebyggt många av 
konflikterna. Detta kan bidra till att konflikterna endast kommer in i ett tidigare skede av 
utvecklingen men projektet har då bättre förutsättningar att förankras.  
 
En annan aspekt som skulle underlätta planeringen är att en neutral medlare skulle föra dialogen 
mellan olika intressen och på så sätt underlätta de olika intressenternas möjligheter att skapa 
större förståelse för varandras behov. Enligt teorin är en sådan oberoende person ofta planeraren 
eller tjänstemännen. Studien har visat att denne är färgad av de politiska besluten och inte neutral 
utan starkt påverkad av politikerna. Därför vore det bra med en person som endast arbetar som 
en medlare vid olika möten och som har expertkunskaper i hur man kan underlätta en dialog. 
 
Följande frågor har en indirekt koppling med utvecklingen på Årstafältet men berör inte denna 
utveckling specifikt. Eftersom vi har sett att det finns ett inifrån- och utifrånperspektiv på hur 
man ser på förorter i Stockholm är det även intressant att ifrågasätta de riktlinjer som Stockholms 
Stad planerar och bygger efter nu. Varför är planeringen så låst vid en bestämd stadsform som 
ska vara tät, blandad och promenadvänlig och vem har definierat vad en tät, blandad och 
promenadvänlig stad egentligen är för något?  Vad finns det för värden i Stockholm som kan 
skadas av att planera en tät promenadstad? Det blir då även intressant att studera vad 
Översiktsplanen har för demokratisk bakgrund? Hur pass förankrad är den hos medborgarna? 
De konflikter som uppstår i förtätningsprojekt kanske borde lösas på en djupare nivå, genom en 
mer demokratisk översiktsplanering samt att politikerna skapar sig en bättre förståelse för de 
inifrånperspektiv som finns i förorterna och därigenom för de utvecklingsprojekt som de 
förespråkar.  
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Figur 1: Campbell, S (2003),  
Green Cities, Growing cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable 
Development, i S Campell & S.S Fainstein (eds), Readings in Planning Theory, 2:a utgåvan, 
Blackwell Publishing, sid. 437. 
 
Figur 2: Stockholms Stad (2009e). 
Nya Årstafältet, Inbjudan, Stockholms mest spännande arkitekttävling, hämtad: 2009-05-04 från:  
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-Soderort/Nya-
Arstafaltet/Om-tavlingen/ 
 
Figur 3: Stockholms Stad (2009d). 
Samrådshandling ÖP 2010, hämtad: 2009-02-16 från: 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Oversiktsplan/Samrad/ 
 
Figur 4: Stockholms Stad (2009e). 
Nya Årstafältet, Inbjudan, Stockholms mest spännande arkitekttävling, hämtad: 2009-05-04 från:  
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-Soderort/Nya-
Arstafaltet/Om-tavlingen/ 
 
Figur 5: Stockholms Stad (2009f).  
Bilder från arkitektförslagen, hämtad 2009-05-21 från: 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
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Arstafaltet/Sju-forslag/ 
 
Figur 6: Stockholms Stad (2003). 
Årstastråket – program för ny bostadsbebyggelse, Stadsbyggnadskontoret, sid. 7. 
 
Figur 7: Omarbetad efter Campbell, S (2003),  
Green Cities, Growing cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable 
Development, i S Campell & S.S Fainstein (eds), Readings in Planning Theory, 2:a utgåvan, 
Blackwell Publishing, sid. 437. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Analysis of Conflicting Interests: Årstafältet 
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Bilaga 2 - E-post meddelande som skickades ut för att kontakta intervjupersonerna (exempel 
Katarina Borg) 
 
 
Hej! 

Vi är två studenter från KTH som skriver ett examensarbete om Årstafältet. Vi vänder oss till 
dig som är ansvarig för utvecklingen av Årstafältet. 

Det vi vill belysa i examensarbetet är: 

• Vilka typer av konflikter uppstår utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
• Hur påverkar olika maktförhållanden utvecklingen av Årstafältet? 
• Hur involveras medborgarnas intressen i utvecklingen av Årstafältet? 
• Vilken typ av dialog förs i utvecklingen av Årstafältet? 
• Vilka intressen exkluderas i den aktuella utvecklingen? 
• Vilken roll har planeraren? 

 
Därför undrar vi ifall ni har möjlighet att ställa upp på en intervju under veckorna: 13, 15‐16. 
Vi är flexibla vad gäller dagar och tidpunkt. Intervjun beräknas ta en timme.  

Vi kommer även delta i infomötet den 18 mars på Östbergaskolan för att få ytterligare input 
till intervjun. 

Rapporten kommer att publiceras på KTH på institutionen för samhällsplanering och miljö. 
Intervjun kommer att bandas endast efter godkännande och då i syfte för en bättre 
transkribering som sedan kommer att raderas. Vi kommer inte heller namnge er i rapporten 
utan ert godkännande.  

Vi vore mycket tacksamma för ert samarbete.  

Vänliga hälsningar 

Isabella Sittkoff                           
sittkoff@s.kth.se     
(tel: 076 28 19 177) 
  
Karolina Erlansson                     
karerl@kth.se     
(tel: 073 63 13 657) 
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Bilaga 3 – Exempel på intervjufrågor (Katarina Borg) 
 

Intervjufrågor 
 
Inledning  
1. Vad ser ni för hållbar utveckling av fältet?  
2. Hur ser ni på utvecklingen i ett lokalt respektive regionalt perspektiv? 
3. Hur utformades arkitekttävlingen och hur introducerades den för de tävlande?  
4. Hur ser ni på arkitekttävlingen? Hur berikar den processen?  
5. Vilka aktörer och intressenter ser ni påverkas och finnas med i utvecklingen av  
Årstafältet?  
6. Använder ni speciella metoder för att arbeta med hållbar planering/utveckling? 
7. Vilken roll har den nya översiktsplanen i planeringen av Årstafältet? 
 
Planerarens roll  
1. Hur ser ni på er roll som planerare?  
2. Hur samarbetar ni med andra aktörer i utvecklingen av Årstafältet?  
3. Hur förmedlas kunskap om planeringen till de som inte är ”planeringsexperter”, för att 
öka förståelsen?  
4. Hur objektiva eller subjektiva är ni i arbetet som planerare? Finns det en problematik med 
detta?  
 
Demokrati  
1. Hur jobbar ni för att integrera så många intressen som möjligt i utvecklingen av 
Årstafältet  
2. Hur ser ni på den gällande detaljplanen?  
3. Finns det någon form av oavsiktlig uteslutning av intressen eller aktörer?  
4. Kan det vara nödvändligt att exkludera vissa intressen?  
5. Ses processen som en ”top‐down” (politikerstyrd) eller som en ”bottom up” (lärande) 
process? Eller en kombination?  
6. Förekommer det i arbetet som planerare att man måste, ur en strategisk synvinkel, ha 
vissa dolda agendor/intressen inför medborgare/intresseorganisationer?  
7. På vilket sätt skiljer sig de olika partiernas syn på utvecklingen av Årstafältet?  
8. Finns det vissa grupper som utesluts i processen eftersom de inte är lika starkt 
representerade?  
 
Medborgardeltagande i processen  
1. Hur resonerar man allmänt om medborgardeltagande ur stadsbyggnadskontorets 
perspektiv?  
2. Hur ökar man medborgardeltagandet (allmänt) i planeringsprocesser? Hur flexibla kan 
planeringsprocesser vara?  
3. Hur ser man på den planering som behövs vid kontroversiella förtätningar, exempel 
Årstafältet? Behövs det nya strategier för att handskas med de problem som uppstår i 
sådana projekt?  
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4. Tror ni att planeringens resultat påverkas om man utökar medborgarnas inflytande i 
processen?  
5. Vi har redan sett att ni har ordnat möten med medborgare innan planprocessen och även 
att ni bjuder in dem till dialog. Hur kommer denna dialog utformas?  
6. Försöker man hitta en gemensam dialog med de boende?  
7. Vad tror ni att det skulle ha gett för utfall om medborgarna bjöds in till dialog samtidigt 
med arkitekttävlingen? Var detta ett alternativ?  
8. Går det att planera för en gemensam syn på utvecklingen av Årstafältet? Fördelar och  
nackdelar?  
 
Dialog   
1. Tror ni att en gemensam och öppen dialog kan underlätta vid konflikter? Hur kan dessa 
utformas?  
2. Har det varit formella respektive informella möten? I vilka typer av forum har dessa 
möten skett?  
3. Hur upplever du de formella respektive informella mötena? Vad har dessa för betydelse? 
språk?  
4. Känns det som att dessa samarbeten tar för mycket tid i anspråk? Blir processen 
ineffektiv?  
5. Har t.ex. olika intresseorganisationer bjudits in till dialog?  
6. I så fall hur ofta har ni träffat intresseorganisationer?  
7. Har ni förslag på en typ av aktivitet eller metod som skulle kunna förbättra dialogen 
mellan planerare/medborgare/intresseorganisationer?  
8. Inom planeringsteorin säger man att det skett ett skifte mot en mer kommunikativ ring 
där dialogen står i fokus. Hur ser ni på detta i praktiken? 
 
Makt  
1. Vilka aktörer har mycket makt i utvecklingen av Årstafältet?  
2. Vilket inflytande tror ni att Handelskammaren har över utvecklingen/processen?  
3. Vilket intresse (ekonomiskt, miljömässigt eller socialt) dominerar över de andra när 
ni planerar utvecklingen av Årstafältet?  
4. Vilken inverkan har det politiska styret på utvecklingen av Årstafältet?  
5. Vad har den representativa demokratin för betydelse?  
6. Om det politiska styret sett annorlunda ut, hur skulle då era kontakter med medborgarna 
sett ut?  
7. Den långsiktiga planen, vad händer efter nästa val?  
 
Övrigt  
1. Lärdomar till kommande förtätningsprojekt? 
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