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Förord 

Detta examensarbete utgör de avslutande 30 h.p. inom en Masterutbildning på 120 h.p. i 

Sustainable Urban Planning and Design, utbildningsspår Environment and Planning, på KTH 

i Stockholm. 

Arbetet har utförts på avdelningen för miljöstrategisk analys - fms på KTH under vårterminen 

2012. Min handledare har varit Anna Kramers på miljöstrategisk analys - fms och Center for 

Sustainability Communications (CESC). Jag har under examensarbetes gång haft en egen 

skrivbordsplats på WSP Analys och Strategi, avdelningen Stadsutveckling. Arbetet har inte 

utförts på uppdrag av WSP utan jag har själv bestämt frågeställningar och metod. Kopplat till 

mitt examensarbete har jag fått ett stipendium för att åka till USA under programmet Research 

on Environmental Action and Clean Tech in U.S. Cities (REACT U.S.). Stipendiet delades ut 

av S.a.g.a. (The Swedish American Green Alliance) och finansieras av amerikanska 

ambassaden i Stockholm och Sustainability Sweden. Stipendiet innebar en studieresa under 

två veckors tid till Minneapolis, Minnesota. Värd för studieresan var the Sustainability Office 

of the city of Minneapolis, kommunens hållbarhetskontor. Syftet med stipendiet är att öka 

erfarenhetsutbytet mellan Sverige och USA inom arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor 

samt ge studenter möjligheten att göra fältstudier i USA till sina examensarbeten. 

Jag lärde mig oerhört mycket om både Minneapolis och Sverige genom stipendiet från 

amerikanska ambassaden. På avdelningen för Stadsutveckling på WSP vid Globen i 

Stockholm har jag fått ett sammanhang och en fast punkt bland väldigt trevliga och kunniga 

människor. De har delat med sig av sina kunskaper och fått mig att känna mig väldigt 

välkommen där trots att jag inte jobbat inom deras projekt.  

Jag vill tacka min handledare Anna Kramers för hennes goda råd och tålamod i alla 

diskussioner vi haft under handledarmötena.  Anna har en fin förmåga att lyckas plocka ut, 

hålla fast vid och påminna mig om mina klokare idéer bland alla tankar som snurrat kring 

detta examensarbete. Tack också till Ida-Maria Classon för att du varit vännen vid min sida till 

USA och tillbaka och genom sena skrivarkvällar i SVG. 
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Den supersnabba sammanfattningen: Både certifieringskriterier och marknadsföring pekar 

ut en riktning för morgondagens stad. I detta arbete görs en jämförelse mellan innehållet i 

certifiering och innehållet i marknadsföring av hållbara stadsutvecklingsprojekt, med fokus 

särskilt på vattennära bebyggelse och deltagande. Överensstämmelsen är tämligen hög. 

Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om hållbara stadsdelar. För att definiera och befästa hållbarheten 

hos stadsdelar används idag checklistor, certifieringar och marknadsföring. Certifieringar och 

checklistor används som verktyg i planprocessen och specificerar på vilka grunder stadsdelen 

kallas ”hållbar”. En certifiering är också en signal utåt för att förmedla en trovärdig miljö- och 

hållbarhetsmärkning. Idag finns få certifierade stadsdelar, men desto fler 

stadsutvecklingsprojekt som marknadsför sig som hållbara eller med element av hållbarhet. 

Marknadsföring fångar upp, utvecklar och kommunicerar positiva värden. Marknadsföring 

och kommunikation av ”hållbara” stadsutvecklingsprojekt visar på en eftersträvansvärd bild 

av morgondagens stad, och kan därför betraktas som ett normativt framtidsscenario. Men hur 

ser detta scenario ut, och vad har det för likheter med den stadsutveckling som definieras av 

kriterier för att certifiera en stad som hållbar? 

För att besvara frågeställningen används teori kring hållbarhetsbegreppet, framtidsstudier, 

marknadsföring, samt kunskapsutnyttjande och delaktighet. I arbetet presenteras en jämförelse 

mellan innehållet i certifieringssystemet BREEAM Communities, en checklista för 

hållbarstadsutveckling från konsultföretaget WSP och marknadsföringsmaterial från 

fallstudier i Stockholm. Eftersom certifiering, checklista och marknadsföring innehåller 

många hållbarhetsaspekter görs en avgränsning till områdena vattenkontakt och delaktighet. 

Vattenkontakt innefattar både ekologiska värden och tillgänglighetsaspekter kopplat till 

vattennära bebyggelse. Delaktighet syftar på medborgardeltagande och vilka kunskaper och 

därmed normer som kommer till tals i stadsutvecklingsprocessen. För att ge ytterligare 

perspektiv till diskussionen gjordes även en jämförelse med hur Minneapolis arbetar med 

vattenkontakt och delaktighet. Intervjuer genomfördes i både Stockholm och Minneapolis om 

svårigheter i att mäta hållbarhet och fördelar med en certifiering. 

Jämförelsen ger att de flesta aspekter som marknadsförs i fallstudierna, inom avgränsningen 

delaktighet och vattenkontakt, återfinns i BREEAM Communities och i WSP:s checklista. 

Undantagen som marknadsförs men inte återfinns i verktygen är utbildningar och 

nyutveckling av externa samarbeten och transportinfrastruktur. Certifieringssystemet och 

checklistan innehåller dessutom några ytterligare punkter rörande markanvändning och 

ekologiska aspekter vilka inte har återfunnits i marknadsföringsmaterialet. 

Huvudfrågeställningens genomförbarhet diskuteras, liksom svårigheterna med att certifiera 

kopplat till mätbarhet och vad en certifiering kan bidra med till hållbar stadsutveckling. 

 

Nyckelord: 

Hållbar stadsutveckling, hållbara stadsdelar, hållbarhetscertifiering, marknadsföring, 

vattennära planering, kunskapsutnyttjande, deltagande  
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Summary in English 

This thesis is about sustainable neighborhoods and communities. To define and strengthen the 

sustainability of neighborhoods, checklists, certification and marketing are used. 

Certifications and checklists are used as tools in the planning process and specify the grounds 

upon which a community is called “sustainable”. A certification is also a public signal to 

convey a credible environmental and sustainability labeling. Today there are few certified 

neighborhoods, but several urban developments that market themselves as sustainable or with 

elements of sustainability. Marketing captures, develops and communicates positive values. 

The marketing and communication of “sustainable” urban development projects indicate a 

desirable image of the city of tomorrow, and can therefore be regarded as a normative 

scenario of the future. But what does this scenario look like, and what is its resemblance to the 

urban development as defined by the criteria for certifying a city as sustainable?  

To answer the main question, the thesis uses theories about the concept of sustainability, 

future studies, marketing, public participation and the use of knowledge in the planning 

process. Subsequently, the thesis presents a comparison between the content of the 

certification system BREEAM Communities, a checklist for sustainable urban development 

from the consultancy firm WSP and marketing material from case studies in Stockholm. Since 

the certification checklist and marketing have many aspects of sustainability, delimitation is 

done to sustainability aspects concerning water contact and participation. Water contact 

includes both ecological values and accessibility issues related to waterfront development. 

Participation refers to public participation and the knowledge and connected norms that are 

heard in the urban development process. To provide additional perspectives to the discussion, 

a comparison was also done with how Minneapolis works with water contact and 

participation. Interviews were conducted in both Stockholm and Minneapolis on the 

difficulties of measuring the sustainability and benefits of certification.  

The comparison gives that most of the aspects that are marketed in the case studies, within the 

delimitation participation and water contact, can be found in BREEAM Communities and the 

WSP checklist. The exceptions being marketed but not listed in the tools are education and 

new development of external partnerships and transport infrastructure. The certification 

system and checklist also contain some additional points regarding land use and ecological 

aspects which have not been found in the marketing material. The feasibility of the main 

question is discussed, as are the difficulties in certifying linked to measurables and how a 

certification can contribute to sustainable urban development. 

 

Keywords: 

Urban sustainable development, Sustainable neighborhoods, Sustainability certification, 

Marketing, Waterfront, Knowledge, Participation 
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1. Inledning 
Intresset för certifierad hållbarhet hos byggnader och stadsdelar har ökat markant i Sverige. 

Många byggherrar, planeringskonsulter och kommuner vill använda hållbara byggnader och 

stadsdelar för att marknadsföra sig själva eller sina projekt. Begreppet "hållbart" är dock 

sällan väldefinierat. Hittills har det mest funnit system för att certifiera enstaka byggnader, 

och inte hela områden eller stadsdelar. Ett antal svenska företag och kommuner har därför gått 

samman i ett projekt för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Projektet Hållbarhetscertifiering 

av stadsdelar, förkortat HCS, är nu inne på steg två i att ta fram ett system för att certifiera 

inte bara byggnader men också stadsdelar. Hittills har det brittiska systemet BREEAM 

Communities dominerat som utgångspunkt och inspirationskälla.  

Eftersom ett helt nytt system för certifiering av hållbar stadsplanering är på väg att växa fram 

i Sverige genom HCS, finns det en enorm potential just nu i att ta fram ett certifieringssystem 

för hållbar stadsutveckling som både är användbart och tar hänsyn till ett brett spektrum av 

hållbarhetsfrågor. 

I Stockholm växer behovet av bostäder snabbare än bostadsbeståndet och forskning kring 

hållbar stadsutveckling ökar ständigt. Därför är en relevant fråga vem vi bygger för och vems 

kunskaper och erfarenheter som tas tillvara. Många nya attraktiva stadsdelar byggs på gammal 

industrimark nära vatten, där strandkantens utformning har stor betydelse för både 

tillgänglighet och ekologiska värden. Därför fokuserar detta arbete också på 

hållbarhetsaspekter av hur vi planerar och bygger nära vatten.  

Marknadsföring av platser ökar i samband med en mer regional och global ekonomi. Därför 

kan det också vara intressant att studera hållbarhetsaspekter i marknadsföring av 

stadsutvecklingsprojekt. Hållbarhetsfrågans globala spännvidd gör att liknande frågor är 

aktuella också i andra delar av världen. Därför görs en jämförs situationen i Sverige med den i 

Minneapolis i Minnesota, USA.  

Efter denna introduktion följer en bakgrund samt syfte, mål och frågeställningar. Därefter 

följer delarna Teori, Metod, Beskrivning av fallstudier, Resultat, Analys och Diskussion. Varje 

sådan del börjar med en kort introduktion som innehåller dispositionen för den specifika 

delen. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hållbar stadsutveckling 

Städer växer, och vårt handlingsutrymme minskar inom ramen för jordens resurser. De senaste 

fyrtio åren (från 1970 till 2010) har andelen människor som bor i städer ökat från 36 procent 

till hälften, och i antal stadsinvånare räknat från 1 332 miljoner till 3 495 miljoner. De 

närmaste fyrtio åren (till 2050) beräknas denna andel stiga till 69 procent eller 6 398 miljoner 

stadsinvånare. I Sverige idag är andelen urban population redan uppe i 85 procent och 

beräknas ha ökat till 90 procent år 2050. (FN, 2008) Samtidigt har vi idag redan överskridit 

tre utav nio av planetens gränser (planetary boundaries) (Rockström, 2009) inom vilka vi 

förväntar oss att mänskligheten kan fungera säkert. Bland dessa planetens gränser finns 

klimatförändringar, förlust av biodiversitet, kemiska föroreningar, landanvändning och 
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färskvattenanvändning. Att överträda en eller flera av planetens gränser kan vara skadligt eller 

till och med katastrofalt på grund av risken för att utlösa abrupta miljöförändringar som är 

mycket svåra att vända. Byggsektorn står för 40 procent av energiförbrukningen och mer än 

50 procent av materialanvändningen i Sverige, och spelar en oomtvistad roll vad gäller en 

hållbar utveckling i sociala och kulturella avseenden (Formas, 2004). Därför ska vi jobba med 

hållbar stadsutveckling. 

Begreppet hållbart, eller hållbarhet, har exploderat i användning de senaste åren (se Figur 1). 

Kanske kan just hållbarhetsbegreppets popularitet härledas till att det aldrig fastnat i en enda 

accepterad tolkning (Dietz & Neumayer, 2007). Eftersom begreppet används så vidlyftigt blir 

dess innehåll lätt svårtolkat. Samtidigt kan diskussioner om hållbarhet, där vi fastnar i att 

diskutera vad hållbarhet är, hindra oss från att faktiskt utveckla kunskap i hållbarhet och visa 

på alternativ. Därför är utgångspunkten för detta arbete att fylla begreppet hållbarhet med 

mening och innehåll istället för att urholka det. 

 

Figur 1. ”Sustainable” enligt den humoristiska webbserien xkcd. Källa: xkcd.com/1007/  

Ett sätt att definiera hållbarhet i praktiska situationer är genom konkreta mål och kriterier. En 

utförligare genomgång av hållbarhetsbegreppet finns i teoridelen under sektion 2.1. Till dess, 

ett citat som speglar en synbar dikotomi mellan hållbarhet som ett förhållningssätt och som 

definierade mål: 
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”Hållbar utveckling, det är som kärleken, och som vänskapen! Det är inte ett mål, det är en 

väg att vandra” (planerare i Malmö stad, 2009). 

1.1.2 Greenwashing 

Hållbarhet och jämförbara begrepp används för att marknadsföra många olika sorters 

produkter och tjänster. Om miljöpåståendet är ogrundat eller irrelevant kallas detta för 

greenwash. Enligt en studie gjord i USA och Storbritannien (AccountAbility och International 

Consumers, 2007) är 50 procent av medborgarna beredda att göra personliga uppoffringar för 

att hindra klimatförändringar, men endast 10 procent litar på företag och myndigheters 

produktråd kopplat till klimatförändringar. I en marknadsekonomi där kunden styr kan 

miljömedvetna konsumentval vara en mäktig kraft som tvingar ekonomin att städa upp sin 

miljöpåverkan. Om kunden då inte litar på påståenden om miljö och hållbarhet, blir kunden 

motvillig att utöva sin konsumentmakt att handla hållbart. Därför skadar greenwashing hela 

marknaden för hållbara produkter och tjänster, och hämmar kraften av kunder som driver på 

för en hållbar utveckling. Den mesta greenwashing görs dock på grund av okunskap eller 

slarv, utan onda avsikter. (Futerra, 2008)  

1.1.3 Checklistor och Certifiering  

De certifieringsprojekt, kriterier, checklistor och fallstudier som tas upp i detta arbete gäller 

inte certifiering av enskilda byggnader, utan stadsdelar. Som samlingsnamn för 

certifieringssystem och checklista för hållbar stadsutveckling används ibland begreppet 

”verktyg” i detta arbete. 

Verktyg för hållbar stadsutveckling 

Konsultföretaget WSP har en företagsintern checklista som har skrivits i syfte att inte missa 

någon viktig hållbarhetsaspekt inom de stadsutvecklingsuppdrag som de jobbar med. 

Checklistan innehåller kategorierna Platsens ekologiska och kulturhistoriska värden, Klimat 

och kretsloppsanpassning, Platsens innehåll och utformning, Trafik och transporter, Energi, 

Deltagande och Processer, Hushållning med resurser, Ekonomi och försörjning, samt 

Byggnader. Checklistan har utformats av WSP:s avdelning Stadsutveckling inom 

affärsområdet Analys och strategi. 

Brittiska systemet BREEAM står för Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method och används för utvärdering och betygsättning av byggnader eller 

stadsdelar. Det finns flera olika system inom BREEAM för att klassificera olika sorters 

byggnader, och där ingår också BREEAM Communities för klassificering av hela 

stadsdelsprojekt. BREEAM Communities innehåller åtta olika kategorier med frågor som 

projektet samlar poäng ifrån för att klassificeras och certifieras. Dessa kategorier är klimat 

och energi, platsutformning, samhälle, ekologi, transport, resurser, företagande och 

byggnader. Certifieringens främsta syfte är möjliggöra för planeringsmyndigheter att bedöma 

huruvida byggherrar som söker tillstånd kommer att uppfylla de hållbarhetsmål som satts för 

området (BREEAM, 2011). 

BREEAM förvaltas av BRE (Building Research Establishment). BRE bildades 1972 och 

fungerade som ett verkställande organ inom byggnadsforskning för den engelska regeringen 



10 

 

innan organisationen 1997 blev privatiserad. Vid privatiseringen grundades stiftelsen 

”Foundation for the Built Environment” (numera BRE Trust) och blev ägare av BRE för att 

kunna säkerställa organisationens självständighet och auktoritet. Stiftelsens uppdrag 

formulerades som att stödja forskning om byggd miljö för samhällsnytta. (BRE, 2012a) BRE 

säger sig idag vara helt oberoende av både staten och kommersiella-, sektorala-, och 

särintressen, och influeras endast av fakta (BRE, 2012b). 

Sedan de privatiserades har BRE dock kritiserats hårt i bland annat den brittiska 

arkitekttidningen Building Design. Ledarskribent Amanda Baillieu menar att seriös vetenskap 

har ersatts av gröna gimmickar och att deras verksamhet nu främst syftar till att tjänar pengar 

på meningslösa certifieringsprogram (Bailileu, 2008). I samma tidskrift (Olcayto, 2008) 

kritiseras också BRE för att i skuggan av enskilda innovationsprojekt glömma bort det större 

sammanhanget: att stödja forskning och utveckling av hållbart byggande på bred front.  

Internationella certifieringssystem - fördelar och nackdelar 

Internationellt finns redan flera system för att certifiera hållbar stadsutveckling, till exempel 

redan nämnda brittiska BREEAM Communities, japanska CASBEE for Urban Development 

och amerikanska LEED for Neigborhood Development. Brittiska Ceequal är tillämpbar på 

mark- och anläggningsprojekt.  

Haapio (2012) har jämfört BREEAM Communities, CASBEE for Urban Development och 

LEED for Neigborhood Development. Utifrån det drar han slutsatsen att uppnådda 

certifieringar förväntas leda till mätbar publicitet för stadsutvecklarna, gör det möjligt att 

jämföra kommuner och stadsområden, och stödjer beslutsprocesser (Haapio, 2012). Enligt 

Haapio måste stadsutvecklare ta ställning till om certifieringen är värt kostnaderna: Är vi 

intresserade av hållbart byggande och stadsutveckling, eller enbart profilering och att dra 

nytta ur certifieringen? Vidare hävdar Haapio (2012) med stöd av Shen med flera (Shen m.fl., 

2011) att istället för att urskiljningslöst använda indikatorer och certifieringsverktyg bör 

erfarenheter från användander av dessa kommuniceras i högre grad. Delade erfarenheter kan 

användas för att stödja beslutsprocesser och ta fram nya stadsutvecklingsplaner som gör 

hållbar stadsutveckling till norm. Dessutom finns en pedagogisk poäng i denna 

kommunikation: Någon kan tala om målen för en annan, men de kommer inte vara med i 

själen på den som ska jobba för målen förrän denna fått vara med och prata fram dem (Löf, 

2012). 

I en studie av sex Europeiska stadsutvecklingsprojekt jämfördes omdömet de skulle fått från 

BREEAM med de verkliga projektresultaten. Studien visade att bedömningsverktyg som 

BREEAM inte kan ge en god uppskattning om resultatet. Detta förklaras med att åtgärder och 

tekniker ger olika utslag, eftersom betydelse av slutanvändarna (de som bor, jobbar och vistas 

i området) har getts för lite vikt i dessa bedömningsverktyg. (Abdalla, m.fl., 2011) Ett 

certifieringssystem som utvecklats för att användas först när ett byggprojekt är färdigt 

förväntas ge en mer korrekt bild av resultatet. Å andra sidan kan ett bedömningssystem för 

design, planering och utveckling av ett projekt fungera bättre som ett förbättringsverktyg 

under processen. Dock ska BREEAM Communities i framtiden kompletteras med kriterier för 

användningsfasen (BREEAM 2011). 
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Som Rees och Wackernagel (1996) visar med begreppet ekologiskt fotavtryck, är en 

förutsättning för hållbara städer att också den markanvändning och produktion som försörjer 

staden sker hållbart. Ingen stad kan därför uppnå hållbarhet på egen hand, och alla dessa 

externa aspekter kan inte heller tas med i en certifiering. 

HCS - Ett certifieringssystem för Sverige 

Sedan 2010 pågår ett arbete i Sverige med att skapa ett svenskt system för certifiering av 

hållbar stadsbebyggelse. Sedan tidigare finns redan flera system för att klassificera och 

certifiera enskilda byggnader, men inget som tar ett helhetsgrepp om stadsplaneringsfrågor. 

Projektet kallas för Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS)och är ett samverkansprojekt 

mellan statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, konsulter, 

arkitekter, forskare och organisationer. HCS genomförs i tre steg. Det första steget 

genomfördes under 2011 och innefattade elva workshops med deltagare från olika aktörer 

som arbetar med hållbar stadsutveckling. (Hållplatsen, 2012) Under det första steget fördes en 

bred diskussion om hållbarhetscertifiering av stadsdelar. På workshoparna utvärderades också 

certifieringssystemet BREEAM Communities, som är ett brittiskt klassnings- och 

certifieringssystem som premierar hållbar stadsutveckling. Hittills har BREEAM 

Communities bara använts i pilotprojekt i Storbritannien. (Karlsson & Hellman, 2011) 

Utkomsten av steg ett är rekommendationer till Sweden Green Building Council om hur en 

svenskanpassning av BREEAM Communities bör genomföras (Hållplatsen, 2012).  

Projektet HCS är nu (våren 2012) inne i steg två, som innefattar fördjupningar avseende 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Bland annat ska energi, avfall, VA, klimatanpassningar, 

buller, transport, luftkvalitet och social hållbarhet studeras djupare. Amerikanska LEED 

Neighborhood Development ska också utvärderas och jämföras med BREEAM Communities. 

Sverigeanpassningen av BREEAM Communities ska under steg två genomföras av Sweden 

Green Building Council. Sedan följer steg tre, där projektet HCS vill genomföra 

stadsutvecklingsprojekt tillsammans med andra länder. Genom internationella samarbeten kan 

projektet påverka både det sverigeanpassade systemet och internationella system för 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar. (Karlsson & Hellman, 2011) 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Detta arbete behandlar hållbar stadsutveckling i Stockholm och gör jämförelser med 

Minneapolis i Minnesota, USA. I arbetet presenteras en empirisk studie av hur några utvalda 

stadsutvecklingsprojekt i Stockholm marknadsförs som hållbara. Fallstudier görs även i 

Minneapolis för att jämför med Stockholm hur de hanterar några specifika hållbarhetsfrågor. 

Med utgångspunkt från dessa fall jämförs resultatet av marknadsföringens innehåll med 

konkreta verktyg för hållbar stadsutveckling i form av certifieringskriterier från BREEAM 

Communities och checklistan Hållbar Stadsutveckling från WSP Analys & Strategi. Detta 

arbete beskriver alltså glappet och överlappet mellan framtiden som marknadsförs och 

kriterierna som satts för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling, se figur 2.  
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Figur 2. Jämförelsen i detta arbete visar både överlapp (1) och ytterligare aspekter som 

verktygen (2) respektive marknadsföringen (3) innehåller för sig.  

Eftersom de fallstudier som studeras i detta arbete inte är färdigbyggda projekt, avgränsas 

studien till framtidsbilder och verktyg för hållbar stadsutveckling. Detta arbete utforskar 

innebörden i hållbarhetsbegreppet och innehållet i marknadsföring av hållbara 

stadsutvecklingsprojekt. Detta arbete studerar alltså främst vad som lyfts fram i 

marknadsföringen av hållbara stadsbyggnadsprojekt och inte hur stadsutvecklingsprojekt 

marknadsförs.  Urvalet av hållbarhetsaspekter som analyseras stöds av den bakgrunds-

beskrivning och teori som utgör grunden för detta arbete. De amerikanska exemplen bidrar till 

att belysa andra exempel än de svenska fallstudierna, när det nu ska utvecklas ett helsvenskt 

certifieringssystem. 

I detta arbete studerades nybyggnad, expansioner och storskaliga renoveringar. Dessa behöver 

inte vara certifierade; det viktiga är att de marknadsförs som hållbara. Vidare behandlar 

arbetet stadsdelar och områden, inte enskilda byggnader. Alltså är livet mellan husen och de 

strukturer som främjar eller förhindrar beteendemönster också av största intresse. 

Eftersom hållbar stadsutveckling är ett väldigt brett fält, avgränsas detta arbete genom att 

fokusera på två aspekter: delaktighet och vattenkontakt. Delaktighet syftar på vem som 

kommer till tals i en planprocess och innefattar alltifrån medborgardeltagande till 

forskarkompetens ("expertis") inom området (se vidare teoriavsnittet 2.4 Delaktighet). 

Vattenkontakt syftar till hur stadsutvecklare behandlar strandlinjer/kajkanter, alltså mötet 

mellan byggda strukturer och vatten, och innefattar både tillgänglighet och ekologiska 

aspekter (se vidare teoriavsnittet 2.1.2 Socialekologiska system och 2.1.3 Miljörättvisa). 

Detta arbete byggs upp av två bärande tankar: 

 Marknadsföring kan betraktas som ett normativt framtidsscenario (se vidare 

teoriavsnitten 2.2 Marknadsföring av städer och platser och 2.3 Framtidsstudier).  

 Genom att definiera hållbarhetsbegreppet motverkar vi att det urholkas och värnar 

hållbarhetsarbetet (se vidare teoriavsnitten 2.1 Hållbarhet).  

1.3 Mål 

Utifrån fallstudierna i detta arbete jämför normbilder av det som byggs idag med kriterier som 

i anpassad form kommer att användas för det som byggs om några år. Målet är att svara på om 

normbilder och kriterier stämmer överens, och utifrån gällande förståelse av hållbarhet och 

stadsutveckling, som utgör den teoretiska grunden, diskutera innehållet i marknadsföring och 
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verktyg för hållbar stadsutveckling inom arbetes avgränsningar. Det övergripande målet för 

detta arbete är att bidra med nya infallsvinklar till utvecklingen av ett nytt svenskt 

hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar. 

1.4 Frågeställningar  

Huvudfråga, med utgångspunkt från fallstudierna:  

 Hur stämmer den bild som förmedlas i marknadsföring av ”hållbara” 

stadsutvecklingsprojekt överens med konkreta verktyg för hållbarhetsbedömningar när 

det gäller vattenkontakt och deltaktighet? 

Underfrågor av mer resonerande karaktär: 

 Vilka påtagliga likheter och skillnader finns det mellan fallstudierna i Minneapolis och 

Stockholm i hur de två fokusområdena vattenkontakt och delaktighet behandlas? 

 Vad uppstår det för svårigheter i att certifiera hållbarhetsgraden av hur vattenkontakt 

och delaktighet hanteras i stadsutvecklingsprojekt? 
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2. Teori 
För att behandla certifiering och marknadsföring av hållbar stadsutveckling används i detta 

arbete teoretiska utgångspunkter från flera olika discipliner. Många delar av denna teoretiska 

grund har presenterats under den utbildning i hållbar stadsplanering som detta examensarbete 

är en del av. Den teoretiska grunden för detta arbete kan delas in under begreppen Hållbarhet, 

Marknadsföring, Framtidsstudier och Delaktighet vilka presenteras nedan. Denna teori har 

valts för att stödja urvalet av de hållbarhetsaspekter som plockats ut och presenteras i resultat-

och analysdelarna. Tillsammans med bakgrundsdelen stödjer teorin också slutdiskussionen. 

2.1 Hållbarhet 

2.1.1 Hållbarhetsbegreppet  

Hållbarhet kan definieras på många sätt. Ordet ”hållbar” i sig betyder ju att någonting inte är 

benäget att sluta fungera eller finnas till. När vi då talar om hållbarhet borde vi definiera vad 

det är vi vill behålla, och vad vi vill förändra. Även om alla är överens om att hållbar 

utvecklig är fullständigt nödvändigt, blir det ett spretigt och normstyrt begrepp beroende på 

att normerna skiljer sig åt angående vad som ska förbli precis som det är och vad som ska 

förändras. 

I sammanhang kring samhällelig utveckling etablerades begreppet av FN-rapporten Vår 

gemensamma framtid (även kallad Brundtlandrapporten) år 1987 och definierades som, ”En 

hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). Hållbar utveckling delas ofta in i tre 

delar: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (FN, 2002). Vidare görs en indelning i stark 

och svag hållbarhet, där stark hållbarhet innebär att naturresurserna skyddas särskilt medan 

svag hållbarhet innebär att naturresurser kan likställas och därmed ersättas av andra sorters 

kapital (Dietz & Neumayer, 2007). Därmed har den ekonomiska aspekten av hållbarhet en 

svagare roll i stark hållbarhet. Monetära värden bygger på en abstrakt idé om utbytbarhet som 

inte gäller för alla ekologiska och sociala värden. Utifrån ett planerarperspektiv är den 

ekonomiska aspekten av hållbarhet främst ett mått på hur väl vi arbetar med social och 

ekologisk hållbarhet, och beror av hur vi värderar dessa aspekter. Ekonomin ger både 

förutsättningar och begränsningar och är därmed ett medel snarare än ett mål i sig (Svane, 

Wangel & Hugentobler, 2011). Därför är fokus i detta arbete främst på social och ekologisk 

hållbarhet.  

Den ursprungliga och breda definitionen av hållbarhet inkluderar olika aspekter. Många 

bedömningar av hållbarhet handlar dock om energiförbrukning. Förklaringen är troligtvis 

klimatfrågans aktualitet, och för att energital är lättare att kvantifiera än exempelvis 

biologiska och sociala värden. För att bättre inbegripa hela hållbarhetsbegreppet fokuserar 

detta arbete på aspekter som inte är lika lätta att vare sig kvantifiera eller mäta.  

2.1.2 Socialekologiska system  

Socialekologiska system (Social-Ecological Systems på engelska) är ett interdisciplinärt 

begrepp som betonar att sociala och ekologiska system är sammanlänkade (Berkes & Folke, 
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1998). En ansats till att jobba för hållbarhet i socialekologiska system är resiliensteori och en 

annan ansats är ekosystemtjänster.  

Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster beskriver de fördelar som människor får från naturen, till exempel 

pollinering av grödor, fina vyer, förmultning av avfall, färskvatten och syre (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). I dagens urbaniserade, hög-teknologiska samhälle är dessa 

tjänster mindre tydliga för oss, men likväl skulle vårt liv på jorden vara starkt begränsat eller 

omöjligt utan dessa ekosystemtjänster. De ekosystemtjänster som konsumeras i en stad 

produceras över hela världen. Lokalt producerade ekosystemtjänster innefattar luftfiltrering, 

rekreation, skydd mot översvämningar och ibland dricksvatten. Konceptet 

"ekosystemtjänster" lanserades av Gretchen C. Daily i boken Naturens Tjänster (1997) men 

hade också använts tidigare. Begreppet är också fokus för det FN-finansierade Millennium 

Ecosystem Assessment (2005), ett omfattande världsomspännande forskningsprogram som 

bedömde konsekvenserna av förändringar i ekosystemen för människors välbefinnande. Till 

skillnad från ett traditionellt bevarandeprojekt som syftar till att rädda naturen från 

människan, betonar Millennium Ecosystem Assessment vikten av ekosystem för vår egen 

välfärd. 

Resiliens 

Resiliens definieras som förmågan hos ett system att absorbera störningar och genomgå 

förändring, men ändå behålla sin grundläggande funktion, struktur och återkopplingar 

(feedbacks) (Walker & Salt, 2006). Skillnaden mellan resiliens och hållbarhet ligger i att 

resiliens betonar förmågan att motstå förändringar genom att anpassa sig till dem. 

I en stadsmiljö handlar resiliens om att klara tryck och förändringar som kommer av både 

naturliga fenomen och händelser som val och fluktuationer i ekonomin. Om vi passerar 

systemets gränser är det som en tröskel, där det blir väldigt svårt att återgå till det föregående 

systemets funktion, till exempel om en nyckelart utrotas, en översvämning sköljer bort 

jordmassor, eller medborgare förlorar sitt förtroende mot varandra eller samhället. Resiliens 

handlar om att hålla sig innanför systemets trösklar och att vara hållbar för störningar genom 

att anpassa sig till förändringar. Därmed har en resilient stad också förmågan att utvecklas och 

vara innovativ.  

2.1.3 Miljörättvisa 

Bruntlandrapporten definierar hållbar utveckling (se 2.1.1) som en intergenerationell fråga 

(som ser till framtida generationer också) men den innehåller också ett kompletterande 

förtydligande om att ”dagens behov” särskilt ska se till behoven hos jordens fattiga, som ska 

få huvudsaklig prioritet. Denna uppfattning är dock inte tydligt uttalad i den allmänt kända 

definitionen av hållbarhet. Därför har begreppet hållbarhet kompletterats med begreppet 

miljörättvisa som ser till fördelningen av resurser mellan alla människor på jorden, idag och i 

framtiden. Rättvisa kan ta formen förfarandemässiga, distributiva, materiella och diskursiva 

frågor (Bradley, Gunnarsson-Östling, & Isaksson, 2008), där förfarandemässig rättvisa avser 

deltagande i en process, distributiv rättvisa avser vem i samhället som kommer att påverkas, 
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materiell rättvisa avser en ministandard och diskursiv rättvisa avser hur en fråga förstås och 

vilka som har makt att definiera ett problem. Även inom samma land och stad kan det vara 

stor skillnad mellan vilka som skapar miljöproblemen och vilka som utsätts för dem. Socialt 

och/eller ekonomiskt mer utsatt grupper är mer exponerade för miljöproblem i samhället 

(Agyeman, 2005) (Bradley, Gunnarsson-Östling, & Isaksson, 2008). Dessutom finns 

skillnader mellan sociala grupper i tillgänglighet till ekosystemtjänster och vilka som har 

makten att sätta värdet på naturvärden och därmed ha ett större inflytande över vad som 

bevaras (Ernstsson, 2008). Hållbarhetsanalyser som utgår ifrån att det finns motstående 

intressen och maktkonflikter ryms också inom ämnesområdet politisk ekologi (political 

ecology).  När det gäller hållbar stadsutveckling används ibland begreppet Just Cities för att 

betona demokrati, diversitet och rättvisa (se till exempel Fainstein, 2010).  

2.2 Marknadsföring av städer och platser 

Det finns många olika begrepp, främst på engelska, som används för att beskriva olika 

strategier för marknadsföring av städer och platser. Nedan följer en översiktlig introduktion av 

marknadsföringsteori inriktat på att marknadsföra platser och städer. 

2.2.1 Varför och för vem marknadsförs en plats? 

Konkurrens mellan städer har funnits lika länge som städer tävlat om handel, population, 

välstånd och makt (Kavaratzis & Ashworth, 2005). Övergången till dagens kunskapssamhälle 

från ett industrisamhälle, där arbetskraften följde industrier som var förlagda nära råvaror och 

infrastruktur, har gjort att människor och verksamheter fått en ökad geografisk rörlighet (Cars, 

2006). I och med globaliseringen konkurrerar städer mer och mer om besökare, talanger och 

privata investeringar (Ashworth & Voogd, 1990 i Moberg, 2011) (Kavaratzis & Ashworth, 

2005). 

Med den bostadsbrist som finns i Stockholm behöver staden knappast prångla ut bostäder. 

Istället finns andra syften med att marknadsföra en plats. Målgrupperna för marknadsföring av 

städer kan delas in i tre kategorier: näringslivet, besökare och potentiella invånare. De är 

ekonomiskt lönsamma för staden genom investeringar, handel och skatter. (Ek & Hultman, 

2007) Dessa målgrupper ligger främst utanför platsen som marknadsförs; de är alltså mål för 

extern marknadsföring. Intern marknadsföring, som riktas till de som bor och verkar på 

platsen, bidrar till att göra den utåtriktade marknadsföringen mer trovärdig (Ek & Hultman, 

2007). Kotler med flera (Kotler, Haider, & Rein, 1993) betonar vikten av ambassadörer 

kopplade till platsen som sprider en god bild av det som marknadsförs.  

2.2.2 Hur marknadsförs en plats? 

För att vara framgångsrik i städernas tävlan växer insatserna i att lansera en positiv bild av 

staden. Denna tävlan har följts ’branding’ för att marknadsföra platser. Branding har ingen 

direkt översättning i svenskan, men kan beskrivas som att bygga upp eller ge något ett 

varumärke. Att bygga upp ett varumärke kring en plats eller stad syftar till att ändra det sätt på 

vilken en stad uppfattas. Riktat till specifika användargrupper kan detta varumärkesbyggande 

få dem att agera till förmån för stadens nuvarande och framtida behov. (Kavaratzis & 

Ashworth, 2005) De huvudsakliga sätten som detta görs på är genom personer kopplade till 

platsen, signaturbyggnader eller hela signaturområden, och evenemang  (Ashworth G. J., 
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2009). När en stad marknadsförs är det alltså inte hela staden som lyfts fram, utan väl utvalda 

delar som får representera den. 

Ashworth och Voogd (1990 i Moberg, 2011) poängterar att marknadsföringen måste ha en 

målgrupp, för att annars är det troligt att ingen känner sig berörd av budskapet eller känner 

samhörighet med varumärket. De påtalar också en nödvändig avvägning mellan ärlighet och 

överdrift vid marknadsföring av en stad eller plats. Om platsen inte är särskilt unik och detta 

budskap förmedlas så blir folk inte intresserade. Men om platsen marknadsförs som 

överdrivet bra och unik kommer det att slå tillbaka och ge dålig publicitet eftersom folk 

känner sig lurade (se också 1.1.2 Grennwashing). (Ashworth & Voogd, 1990 i Moberg, 2011) 

Att genomföre en grundlig analys av området, jobba för att åtgärda de problem som finns, och 

bygga upp marknadsföringen kring det verkliga och unika värden betonas därför av Kotler 

med flera (Kotler, Haider, & Rein, 1993).  

”Place marketing” är ett vedertaget begrepp som översatt betyder marknadsföring av en plats. 

Enligt Berglund och Olsson (2010) består dock mycket litteratur och tillämpning snarast av 

säljande. Att marknadsföra är inte samma sak som att sälja. Skillnad mellan säljande och 

marknadsföring är att säljande söker skapa efterfrågan för det som finns på en plats eller i en 

stad, medan marknadsföring utvecklar platsen så att den bättre motsvarar vad som efterfrågas. 

(Berglund & Olsson, 2010) Säljande utgår alltså från vad som finns medan marknadsföring 

utgår ifrån ett identifierat behov. Marknadsföringens identifierade behov kan dock vara både 

internt och externt. Det kan alltså antingen spegla vad invånare och företag på plats anser sig 

behöva, eller vad framtida invånare, kommunen, besökare eller företag utifrån önskar utav 

platsen för att den ska vara attraktiv för dem. 

När det gäller marknadsföring av platser formulerar Ek och Hultman (2007) att en halv stad 

kan osynliggöras för att göra den andra halvan kommersiellt gångbar. Ek och Hultman (2007) 

ser också problem med att marknadsföring ger en endimensionell och förenklad bild. 

Marknadsföringen följs av en försäljarmentalitet snarare än en förvaltningsmentalitet, där 

spektakulära projekt prioriteras framför mer långsiktiga, lågmälda projekt som kanske skulle 

göra mer nytta för invånarna (Ek & Hultman, 2007). Enligt en litteraturgenomgång om 

marknadsföring av plats hävdar många forskare att investeringar i marknadsföring görs på 

bekostnad av investeringar i välfärden, och att externa marknader prioriteras framför interna 

marknader och värden (Berglund & Olsson, 2010).  

Å ena sidan finns en politisk retorik kring nödvändigheten och behovet av att marknadsföra 

städer. Å andra sidan kritiseras marknadsföringen för att svara mot externa marknader snarare 

än den interna. När interna marknader beaktas i marknadsföring är det främst som goda 

ambassadörer, och betraktas då snarare som producenter än som konsumenter som får åtnjuta 

platsens värde. Den interna marknaden är oftast mycket större, och därmed kanske viktigare, 

än externa marknader.  Men det saknas fortfarande kunskap om hur medborgare upplever och 

påverkas av marknadsföring av en plats som de bor eller verkar i. (Olsson & Berglund, 2009) 
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2.3 Framtidsstudier  

Inom det akademiska ämnet framtidsstudier talas om normativa scenarier. Till skillnad från 

förebådande eller utforskande framtidsscenarier, som studerar vad som kommer respektive 

kan komma att hända, handlar normativa scenarier om vilken framtid vi vill ha. Bilder av 

framtiden tros påverka människors beteende, eftersom människor tenderar att anpassa sig till 

vad de tror kommer hända eller agera på ett sätt som skapar den framtid de vill ha (Bell, 

2003). Framtiden betraktas alltså som en produkt av sociala konstruktioner. Framtidsstudier 

betonar att det finns ett val mellan flera olika framtidsscenarier. Inom stadsplanering idag 

innebär framtidsstudier inte att sätta prognoser, utan en normativ aktivitet, nämligen 

planering. 

I någon mening kan det hävdas att marknadsföring av ett pågående stadsutvecklingsprojekt är 

en normativ framtidsbild - såhär vill någon att det ska vara. Om marknadsföring betraktas som 

ett normativt scenario uppkommer frågan: Vems normer utgår vi från då? 

2.4 Delaktighet 

2.4.1 Medborgardeltagande 

Kommunikativ planering innebär en interaktiv process med flera olika politiska krav och 

deltagare som måste samarbeta i planprocessen (Healey, 1996). Den kommunikativa 

planeraren använder dialog och deltagandeprocesser för att definiera allmänintresset. 

Från medborgardeltagande i planering under 60-talet i USA uppkom en modell som 

presenterades av Arnstein som en stege av medborgardeltagande (Ladder of Citizen 

Participation på engelska) (Arnstein, 1969). Modellen visar en stege där varje stegpinne 

representerar graden av medborgarmakt (se Figur 3). De två lägsta stegen representerar icke-

deltagande så som försök att forma medborgarna. Stegpinne tre och fyra ger deltagarna 

möjlighet att få information och komma till tals, men utan makt att se till att de påverkar. På 

nivå fem kan deltagarna ge råd men deltagandet är bara på en symbolisk nivå. Enligt Arnstein 

börjar det faktiska deltagande först på nivå sex, där medborgarna både är parter i 

förhandlingar och kan stå till svars. På nivå sju och åtta har deltagarna majoriteten av makten 

över ärendet eller handhavandet. (Arnstein, 1969) Denna stege kan användas som ett verktyg 

för att hjälpa oss att fundera över makt och inflytande i olika planeringssituationer. 



19 

 

 

Figur 3. Arnsteins stege på engelska. Källa: Arnstein, 1969. 

2.4.2 Kunskapsutnyttjande 

Delaktighet och kunskapsutnyttjande kan betraktas som två sidor av samma mynt. Delaktighet 

hänvisar till den mer demokratiska sidan, och kunskapsutnyttjande till pragmatiska sidan av 

samma sak – nämligen vem som får bestämma eller ge beslutsunderlag i en planprocess. 

I en artikel från 2007 utforskar Rydin kunskapens roll inom planeringsteori. Hon hävdar att 

kunskapspåståenden bara kan anta en begränsad mängd former och att det finns ett behov av 

att skapa utrymme för kunskaper i planeringsprocessen. Rydin ställer anspråken på kunskap i 

kontrast mot deltagande, mångfald av uppfattningar, processer och normativ kunskap. 

Sammanfattningsvis beskriver hon att det finns ett behov av att hävda värdet av kunskap inom 

planering tillsammans med värdet av att lyssna på och tillmötesgå olika berörda aktörer.  
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3. Metod  
Nedan följer en genomgång av metod och genomförandeprocessen för detta arbete. De 

metoder som främst användes var litteraturstudier och fallstudier.  

3.1 Forskningsansats 

I och med att frågeställningarna ligger mellan hållbarhetsfrågor, praktisk stadsplanering och 

marknadsföring samt teorier kring utveckling är detta arbete att betrakta som interdisciplinärt, 

eller med att annat ord tvärvetenskapligt. Det tvärvetenskapliga perspektivet är inget som 

lagts ovanpå frågeställningen§. Snarare är frågan i sig tvärvetenskaplig, och ansatsen kan 

därför beskrivas som problemdriven tvärvetenskap, eller på engelska "issue-driven 

interdisciplinarity" (Robinson, 2008). Därför är teorinbakgrunden i detta arbete både 

mångfaldig och bred. 

3.2 Litteraturstudier 

För att lägga den teoretiska grunden, göra en nulägesorientering, beskriva fallstudierna och ge 

stöd för analysen har en litteraturstudie genomförts. Litteratur samlades från Stockholms stads 

respektive Minneapolis hemsida, hemsidor om BREEAM och HSC (det brittiska 

certifieringssystemet respektive det svenska projektet för hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar), kursmaterial från den masterutbildning som ligger till grund för detta arbete, 

tidigare examensarbeten inom hållbar stadsplanering, samt vetenskapliga databaser. 

Databasen Science Direct har använts med sökorden marketing, sustainability, urban 

planning, place branding, sustainability certification systems, sustainability certification 

systems neighbourhoods och sustainability cities. Databasen Scopus användes med sökorden 

sustainable, marketing, urban och place branding. Databasen RIBA användes med sökorden 

marketing och sustainable. En begränsning i sökresultaten uppkom av att vissa artiklar inte 

fanns tillgängliga i fulltextformat utan endast fanns sammanfattade.  

3.3 Fallstudier  

I detta arbete har använts deskriptiva fallstudier från Stockholm och Minneapolis. 

Fallstudierna är deskriptiva, snarare än förklarande, eftersom frågeställningarna rör sig om att 

beskriva och utvärdera snarare än att hitta förklarande samband. Enligt Yin (2009) är 

fallstudier lämpliga när 1) forskningsfrågan är formulerad som ”hur” och/eller ”varför”, när 2) 

den som utför studien har ingen eller liten kontroll över det studerade, samt 3) för samtida 

fenomen i ett verkligt sammanhang. Alla dessa tre kriterier stämmer väl överens med 

frågeställningarna i detta arbete. 

Kriterierna för urvalet av fallstudierna var att båda stadsplaneringsprojekt från respektive 

kommuner är högaktuella projekt som marknadsförs som hållbara. Eftersom många svenska 

stadsbyggnadsprojekt med hållbarhetsfokus ligger nära vatten, var ytterligare ett kriterium att 

åtminstone det ena projektet för respektive stad ska ligga i angränsning till ett större vatten. 

Det ena projektet skulle främst vara en renovering och det andra ett nybyggnadsprojekt. 

Jämförelsen får därmed en stor bredd.  

Materialet till fallstudierna bestod av marknadsföringsmaterial från kommunen, till skillnad 

från marknadsföring från byggherrar och projektörer. På så vis kunde en jämförelse göras 
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mellan de amerikanska och svenska fallstudierna eftersom en förutsättning för studieresan till 

USA var att titta på det kommunala arbetet.  

Väl i Minneapolis visade det sig dock att kommunen arbetade mycket annorlunda än i Sverige 

– se vidare i 4.3 Minneapolis, beskrivning av fallstudierna. Därför gick det inte att göra 

motsvarande studier av marknadsföringsmaterial i Minneapolis som i Stockholm. Istället 

genomfördes intervjuer för att utforska detta arbetes fokusområde: vattennära planering och 

delaktighet. Tjänstemän på kommunen och personer inom organisationer som arbetar på 

uppdrag av kommunen användes som informanter. En del av detta material bidrog till 

beskrivningen av fallstudierna. 

För att ytterligare utforska frågeställningarna genomfördes intervjuer med personer som 

jobbar med de studerade projekten och med marknadsföringen av dem. De fick besvara 

frågorna:  

1. Begreppet marknadsföring kan ju förstås på många olika sätt – anser du att Stockholms 

Stad jobbar med marknadsföring av eller genom Järva/Norra Djurgårdsstaden? 

2. Saknas det något viktigt i uppräkningen av material on Järva/Norra Djurgårdsstaden? 

3. Vem riktar sig marknadsföringen/kommunikationsarbetet av Järva/Norra Djurgårdsstaden 

huvudsakligen mot? 

4. Skulle en hållbarhetscertifiering av Järva/Norra Djurgårdsstaden påverka 

marknadsföringen/kommunikationsarbetet? 

Korta mejlintervjuer genomfördes även med anställda på konsultföretaget WSP som jobbar 

med att sälja och utveckla hållbara stadsutvecklingsprojekt. Beträffande Minneapolis, där 

fallstudierna såg annorlunda ut, genomfördes också intervjuer med personer som jobbar med 

resultatredovisning inom stadens hållarhetsarbete och för medborgardeltagande. Syftet med 

intervjuerna i Minneapolis var att fördjupa diskussionen kring mätbarhet och 

resultatredovisning som krävs för en certifiering. 

3.4 Genomförande av analysen 

Studiematerialet (certifieringskriterier, checklista och marknadsföring) analyseras genom två 

”filter”: Vattenkontakt och Delaktighet. Det som berörde antingen vattenkontakt eller 

deltagande sorterades alltså ut för att ge det resultat som analysen utgår ifrån. 

Hållbarhetsaspekterna identifierades ur marknadsföringsmaterial och verktyg var för sig, 

utifrån vad de handlade om i sig själva och inte utifrån sin koppling till varandra. Hanteringen 

av vattenkontakt analyserades och plockades ut med hjälp av hållbarhetsteori kring 

ekosystemtjänster, resiliens och miljörättvisa. Hanteringen av delaktighet analyserades och 

plockades ut med teori specifikt kring medborgardeltagande och kunskapsutnyttjande. De 

marknadsförda hållbarhetsaspekterna inom vattenkontakt och delaktighet försågs med 

symboler för att lättare kategorisera och jämföra dem med verktygens kriterier. 

Därefter görs en jämförelse av bilden av hållbar stadsutveckling som presenteras i certifiering, 

checklista och marknadsföring. Marknadsföringen betraktas i detta arbete som ett normativt 
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scenario. Checklistor och certifieringskriterier jämfördes med detta scenario för att analysera 

om de syftar till att leda fram till det marknadsförna scenariot.  

Jämförelser och analyser landar i en diskussion som underbyggs av jämförelser mellan 

Stockholm och Minneapolis, teori bestående av hållbarhetsbegreppet, normativt 

scenariobyggande inom framtidsstudier, samt marknadsföring.  Diskussionen identifierar 

brister, ger svar på frågeställningar och presenterar några tankar inför framtida arbete med 

hållbarhetscertifiering och marknadsföring av den hållbara staden.  

Se figur 4 för en förenklad grafisk framställning av genomförandeprocessen. 

 

Figur 4. Metod/processchema. 

 

 

  



23 

 

4. Beskrivning av fallstudierna 

4.1 Järva 

Järvalyftet innefattar de bostadsområden som ligger runt Järvafältet i nordvästra Stockholm, 

längst ut på blå linjens båda tunnelbanegrenar, nämligen Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, 

Husby och Akalla. Stadsdelarna runt Järvafältet byggdes under 1960- och 1970-talet som en 

del av miljonprogrammet. Invånarna är yngre och andelen med utländsk bakgrund är större än 

genomsnittet i Stockholm (Stockholms stad, 2012g). Idag är många av husen i behov av 

renovering.  

År 2007 beslutades om att Järvalyftet skall ”ses som en långsiktig investering för att skapa en 

bestående positiv social och ekonomisk utveckling” (Utlåtande 2007:96 RV Inriktning för 

Järvalyftet). Svenska Bostäder arbetade samtidigt med ett eget Järvalyft, en plan för 

upprustningen av sitt miljonprogramsbestånd. (Governo, 2010) De närmast åren kom dock att 

präglas av bristande kommunikation och protester mot höjda hyror och rivningar, i synnerhet i 

Husby (Governo, 2010 och Järvas Framtid, 2008). Svenska Bostäder skapade då en egen 

informationskanal, vid namn Järvadialogen. För att vidareutveckla och konkretisera målbilden 

för Järvalyftet togs ”Vision Järva 2030” fram inom staden. Efter möten, dialoger och 

diskussioner med boende och verksamma i Järvastadsdelarna fastställdes ”Vision Järva 2030” 

år 2009. (Governo 2010) Projekt Hållbara Järva är en del av Järvalyftets upprustning av 

miljonprogramsområdet.  Svenska Bostäder ska energieffektivt och i dialog med de boende 

renovera sex hus med sammanlagt 350 lägenheter.  Samtidigt görs satsningar från staden på 

hållbara transporter, cykelfrämjande insatser och information och utbildning om klimat- och 

miljöfrågor. (Stockholms stad, 2010a) 

4.2 Norra Djurgårdsstaden 

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ligger i nordöstra Stockholm och är ett av Europas mest 

omfattande stadsutvecklingsområden. Norra Djurgårdsstaden, eller the Royal Seaport som det 

heter på engelska, inkluderar Hjorthagen, gasverksområdet, Värtahamnen, Frihamnen och 

Loudden. Norra Djurgårdsstaden började byggas 2009 och planeras bli färdigställt 2030. 

Stadsområdet kommer då att rymma 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser och 

ska kombineras med en modern hamn. Området ska förses med biogasbuss, spårvagn, tunnel-

bana och båtbuss, och med cykel tar det åtta minuter till city. Hållbarhet, max 55 kWh per 

kvadratmeter och år och frihet från fossila bränslen år 2030 är några av målen för Norra 

Djurgårdsstaden. (Stockholms stad, 2009a) 

Paralleller dras ofta till Hammarby Sjöstad, som dragit många besökare och uppmärksamhet 

internationellt för sin miljöprofil. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad ska tas tillvara 

tillsammans med satsningar på modern teknik och nya innovationer. Norra Djurgårdsstaden 

har också fått uppmärksamhet i media kring att de boende ”måste” sopsortera, äta rätt, åka 

kollektivt eller cykla, handla miljömärkt, motionera, ingå i en bilpool och umgås med 

grannarna (DN, 2010). Något kontrakt är det dock inte tal om, utan snarare principen att ”det 

ska vara lätt att göra rätt”. 
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4.3 Minneapolis 

Till skillnad från Stockholms stad har Minneapolis City inga geografiskt avgränsade 

stadsutvecklingsprojekt som de själva ansvarar för. Därmed har de heller inte 

samhällsinformation eller marknadsföringsmaterial för stadsutvecklingsprojekt liknande Järva 

eller Norra Djurgårdsstaden. Två projekt kan dock omnämnas särskilt: Heritage Park och 

Above the Falls.  

4.3.1 Heritage Park 

Heritage Park är ett område som till största delen bestod av så kallade "public housing 

development" innan det omvandlades till ett område med blandat ägandeskap och sammanlagt 

900 bostäder. Målet är att få blandade inkomstnivåer, blandad densitet, kulturell diversitet och 

bekvämligheter i området. De offentliga förbättringsåtgärderna består av en ny grönskande 

boulevard, en omdanad park, nya idrottsplatser och omkonstruerade vägar (City of 

Minneapolis, 2012).   

4.3.2 Above the Falls 

Above the Falls: A Master Plan for the Upper River in Minneapolis (ATF), antogs år 2000 

och syftar till ändrad landanvändning längs stadens övre flodområde från tung industri till 

blandad stadsbebyggelse och parker. Planen för ATF påkallar parkområde längs båda sidor av 

floden, nya bostadsområden och jobbtillväxt trots minskat industriellt fotavtryck. 

Markomvandlingens praktiska utförande och kostnader väckte dock många frågor. Dessutom 

ville befintliga verksamhetsutövare ha tydligare besked om tidsplanen för omvandlingen för 

att kunna ta bättre investeringsbeslut. Därför togs beslut om att utföra en översyn av policy 

och implementering (Above the Falls Policy Review and Implementation Study, ATF-PRIS). 

Projektet leds av stadens tjänstemän med brett deltagande från allmänhet och sakägare. (City 

of Minneapolis, 2011) 

4.3.3 Grannskap - Neighborhoods 

Minneapolis har väldigt starka och aktiva grannskapsorganisationer (neighborhoods). "We 

have an abundance of democracy" säger Brendon Slotterback, tjänsteman på City of 

Minneapolis Sustainability Office. Vissa grannskapsorganisationer började som 

trädgårdsföreningar, andra för att bekämpa en motorväg. De är fristående från staden, och 

definierades geografiskt på 60-talet så att hela staden nu täcks av grannskapsorganisationer. 

Vissa sätter ett högre värde på att få saker gjort, andra sätter ett högre värde på nå ut. Stadens 

uppgift är att ge möjligheter för nya röster att höras inom dessa organisationer och att 

pengarna de får från kommunen gagnar alla grupper i samhället. (Sorenson, 2012).  

4.3.4 Vattennära lägen i staden 

Minneapolis utvecklar och planerar för parkmark längs hela Mississippifloden och har redan 

tillgängliga parkpromenader längs nästan hela sträckan runt de fyra centralt belägna sjöarna i 

”the Chain of Lakes”. Marken runt sjöarna köptes upp av staden under tidigt 1900-tal för att 

behålla sjöarna som allmän parkmark. Marken där parker nu anläggs längs Mississippi är på 

många ställen så förorenad av gammal industriverksamhet att exploatering skulle innebära att 

marken måste saneras. Markpriserna är inte så höga att saneringskostnaderna skulle uppvägas 

om marken bebyggdes. Eftersom marken nu planlagts som park och köpts upp av 



25 

 

parkförvaltningen kommer den få fortsätta att vara park. Dock finns några platser där inga 

träd växer eftersom föroreningarna i marken gör att de dör. (Schaffer, 2012). 

På Metropolitan Design Center, en del av University of Minnesota, har de gjort förslag på hur 

de trädbevuxna slänterna kan göras mer tillgängliga för människor som inte är vana att vistas i 

naturen. Hängbroar och upphöjda gångvägar möjliggör att människor kan promenera bland 

trädkronorna utan att det förstör naturvärdena (San Martin, 2012). 
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5. Resultat 

5.1 Marknadsföringen – innehåll om vattenkontakt och delaktighet 

Från Stockholm Stad studerades Järva och Norra Djurgårdsstaden. Nedan sammanställs 

marknadsföring kring vattenkontakt och delaktighet som förekommer i de två projekten. En 

utförligare redovisning av materialet med citat och bildbeskrivningar för allt innehåll kring 

delaktighet och vattenkontakt finns i Bilaga A och B. Symbolerna i dessa bilagor förklaras i 

tabell 5, under del 5.3. 

Både Järva och Norra Djurgårdsstaden har även material på engelska i form av skriften Vision 

Järva 2030 – Visions and Proposals for the Järva Area respektive websidan 

www.stockholmroyalseaport.se samt broschyrer på engelska. I detta arbete används dock bara 

det svenska materialet för att minimera överlappet i resultaten.  

Enligt Åsa Hart och Daniel Carlsson-Mård (2012) förekommer också en stor del 

informationsmaterial som tas fram specifikt för enskilda områden, sammanhang och 

delprojekt inom Järva respektive Norra Djurgårdsstaden. Eftersom det bedömdes finnas 

mycket överlapp mellan allmänt och områdesspecifikt material, och för att begränsa mängden 

data, användes bara material som gäller hela Järva respektive Norra Djurgårdsstadens 

geografiska stadsutvecklingsområde.  

5.1.1 Järva 

Järvalyftets hemsida (Stockholms stad, 2012a) har en inbjudan att skicka in förslag, 

synpunkter och idéer. Broschyren Järva 2030 – framtidsvisionen blir verklig (Stockholms 

stad, 2012b) berättar om att dialoger med politiker, förvaltningar, företagare, föreningar och 

Järvabor har legat till grund för förslagen. 15 000 har deltagit i dialogerna. Svenska bostäder 

erkänner att det förekommit missnöje för att de inte lyssnade på sina boende, men att de blivit 

bättre på att använda dialog och nu åtgärdat missnöjet. Det berättas också om Järva-andan 

som är ett nätverk för att öka tryggheten i området. Materialet 100 punkter för ett bättre Järva 

(Stockholms stad, 2012c) har också inbjudan att skicka in förslag, synpunkter och idéer. 

Dessutom berättas om en trygghetsundersökning kring Järva med över 1700 svar som blev 

utgångspunkt för det fortsatta trygghetsarbetet, och företagsträffar för att se vilka behov 

dagens och framtidens företag har. 

Enligt Hållbara Järvas hemsida (Stockholms stad, 2012d) satsas på dialog, information och 

miljöutbildningar. Under sidrubriken Information och delaktighet för Hållbara Järva 

(Stockholms stad, 2012e) står att, "enbart tekniska lösningar räcker inte – en viktig del är 

också information till och dialog med de boende". Information, delaktighet, beslut i samarbete 

med de boende, och utbyte av erfarenheter med andra kommuner är andra nyckelord på sidan. 

Broschyren om Hållbara Järva (Stockholms stad, 2010a) innehåller liknande information, men 

det berättas också att politiker, tjänstemän och medborgare har utvärderat cykelvägarna och 

att analysen ligger till grund för Järvas nya cykelplan. En bild på ungdomar som klistrar 

prickar i olika färger på en karta har en bildtext om Järvadialogens drygt 15 000 besökare. Bo- 

och miljövärdar utbildas för att sprida kunskap om en hållbar livsstil, och lärare och 

föreningar erbjuds miljöutbildningar. 

http://www.stockholmroyalseaport.se/
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Järvabloggen (Stockholms stad, 2011) har information om pågående och tidigare händelser 

inom Järvalyftet i form av okommenterade inlägg. Bildspelet om Järva (Stockholms stad, 

2012f) tar upp delaktighet, information och utbildningar, och att målet är ett lokalt 

engagemang och beteendeförändringar. Det berättar också om att metodik från KTH och 

Hammarby Sjöstad används i projektet. 

Vision Järva 2030 (Stockholms stad, 2009b) berättar om intervjuer, enkäter, seminarier, 

workshops etc med boende och verksamma i området, kommunala förvaltningar och bolag, 

övriga offentliga institutioner, närings- och föreningsliv m fl. ”Genom små och stora möten, 

fokusgrupper, utskick och utställningar, samt genom trycksaker och hemsidor, spreds 

information och förslag, tankar och idéer samlades in från Järvaborna. Parallellt pågick en 

remiss till rader av remissinstanser, inom och utom staden. Efter denna process, som pågick 

under hösten 2008, har visionen bearbetats varsamt, samt kompletterats med alla remissvar, 

som i sig utgör en diger idékatalog för det fortsatta arbetet” (s. 6). Baksidestexten är en 

inbjudan att komma in med fler idéer till Järvalyftet. 

5.1.2 Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstadens hemsida (Stockholms Stad, 2012h) har som första och största bild en 

inbjudan att skicka in idéer för ny verksamhet och förvärv av byggnader i Gasverket. I 

bildspelet som följer visas kajer, bryggor, fritidsbåtar, en stenlagd strandkant, grönyta längs 

vattnet med trädplantering och cykel- och gångväg, bänkar att sitta på, och många människor. 

En av bilderna visar också en uggla som landar vid vattenbrynet och en pojke som fiskar. 

Dessutom finns en bild på ett torg med fontäner i marken och människor inne bland 

vattenstrålarna, samt bild över hamnområdet med dekorationsbelysning ut över vattnet. Under 

sidrubriken Miljöstadsdel (Stockholms Stad, 2012i) står det att staden samarbetar med KTH 

och inom HCS. Vidare berättas om att de val som boende och företagare i området gör spelar 

en avgörande roll i utvecklingen, och därför satsar de på lösningar för att kunna visa på vilka 

konsekvenser som våra val får, och hur var och en kan göra skillnad för helheten. Norra 

Djurgårdsstaden Innovation ska främja utveckling och tillämpning av svensk miljöteknik och 

systemlösningar för hållbar stadsutveckling i området. Båt tas upp som ett hållbart 

transportmedel, och ”stadsdelen ska klara ökad nederbörd, ett varmare klimat och högre 

havsnivåer.” 

Norra Djurgårdsstaden – en av världens första klimatpositiva stadsdelar (Stockholms stad, 

2010b) är en sammanfattning av det övergripande programmet för miljö och hållbar 

stadsutveckling. Återigen tas båt upp som ett hållbart transportmedel, och att ”stadsdelen ska 

klara ökad nederbörd, ett varmare klimat och högre havsnivåer.” Dessutom står att läsa att, 

"Långsiktig planering och en gemensam målbild för alla inblandade aktörer är viktiga delar 

för att skapa en levande stadsdel med stark identitet. […]Delaktighet och engagemang från 

boende och företagare i området spelar en viktig roll i utvecklingen.” 

Norra Djurgårdsstaden – Vision 2030 (Stockholms stad, 2009a) berättar att erfarenheterna 

från Hammarby Sjöstad ska tas tillvara. Det står att resultat kräver samsyn, samarbete och 

dialog, och att näringslivet och Stockholms stad gått samman kring en framtidsbild för 

skapandet av Norra Djurgårdsstaden. ”Lärdomar och erfarenheter från Hammarby Sjöstad ska 
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tillvaratas och förfinas” och Norra Djurgårdsstaden är också del av samarbetet Climate 

Positive Development Program. Norra Djurgårdsstaden som en modern hamn med miljöprofil 

betonas i visionen. ”Här kommer den växande storstaden att förenas med de värden som gör 

Stockholm unikt: närheten till vatten och natur.” Baksidestexten handlar om att det är viktigt 

att alla aktörer och andra berörda samlas bakom en viljeinriktning som speglar den 

övergripande ambitionen. Slutligen finns en inbjudan till ”alla som har ett intresse för 

utveckling att bidra med synpunkter och idéer". 

5.1.3 Minneapolis 

Minneapolis arbetar som tidigare beskrivits inte med större stadsutvecklingsprojekt som i 

Stockholm. Infrastrukturprojekt som stora vägbyggen eller spårvagnslinjer inbegriper 

visserligen många aktörer och medborgare, men staden genomför inga projekt som tar ett 

helhetsgrepp på ett stadsdelsområde. Staden kan däremot göra program för olika områden, i 

form av generalplaner (master plans). Dessutom finns organisationer som på uppdrag av 

kommunfullmäktige (the City Council) arbetar med särskilda frågor, exempelvis Minneapolis 

Riverfront Partnership som jobbar med Mississippifloden. Marknadsföringsmaterial som 

kommer från kommunen eller har kommunens perspektiv om tidigare nämnda projekt eller 

särskilda frågor är dock alltför begränsat för att några relevanta resultat ska kunna redovisas. 

5.2 Certifiering och Checklista – innehåll om vattenkontakt och 

delaktighet 

De verktyg för hållbar stadsutveckling som studerats i detta arbete är certifieringskriterier från 

BREEAM Communities och en företagsintern checklista för hållbar stadsutveckling från WSP 

Analys och Strategi. Certifieringskriterierna från brittiska BREEAM Communities valdes ut 

eftersom det används som huvudsaklig inspiration för ett svenskt certifieringssystem i HSC 

(Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Eftersom den svenska utvecklingen av ett 

certifieringssystem fortfarande är i ett tidigt skede, var det inte möjligt att analysera ett 

svenskt certifieringssystem utifrån HCS inom ramen för denna uppsats. Det finns dock många 

kopplingar till HSC eftersom de utgår från BREEAM Communities och detta arbete anlägger 

ett svenskt perspektiv genom jämförelsen med marknadsföring och företagspraktik i Sverige. 

5.2.1 BREEAM Communities 

I tabell 1 och 2 presenteras de kriterier i BREEAM Communities som bedöms ha relevans för 

hanteringen av hållbarhetsaspekter inom vattenkontakt respektive delaktighet i ett 

stadsutvecklingsprojekt. 

Tabell 1. Kategorier och kriterier om Vattenkontakt i BREEAM Communities 

Kategori  

(originalbeteckning på 

engelska inom parentes) 

Bedömningskriterium 

(* anger att det är ett 

obligatoriskt kriterium) 

Svensk översättning och 

sammanfattande beskrivning 



29 

 

Klimat och Energi 

(Climate and Energy) 

CE1* - Flood Risk 

Assessment (Location) 

CE1 - Översvämningsrisk. Utformning 

för att minimera riskerna vid 

översvämning. Högre poäng för 

lokalisering utan översvämningsrisk. 

Resurser (Rersources) RES6 - Land Remediation RES6 - Markanvändning och 

marksanering. Förorenad mark saneras 

och uppkomst av nya föroreningar 

hindras. 

(Obs: den urbana mark som bebyggs nära 

vatten är ofta gammal industrimark som 

är förorenad.) 

Platsutformning (Place 

Shaping) 

PS1 - Sequential Approach 

 

 

 

PS4 – Landscaping 

 

 

PS5* - Design and Access 

PS6 - Green Areas 

PS1 - Utveckla och bebygga mark där 

nyttan av utvecklingen är som störst och 

skadan är som minst, i första hand t ex 

gammal industrimark eller redan 

bebyggd mark (se RES6). 

PS4 - Kvalificerade landskapsarkitekter 

och ekologer utformar området och 

värdefulla inslag både skyddas och 

förstärks eller får ökad tillgänglighet. 

PS5 - Utformningen ska vara tillgänglig, 

estetisk och arkitektoniskt attraktiv.  

PS6 - Tillgång till grönområde nära 

bostaden. 

Samhälle (Community) COM1 – Inclusive Design COM1 - Tillgänglighet för 

rörelsehindrade. 

Ekologi (Ecology) ECO1* - Ecological Survey 

 

ECO2 - Biodiversity Action 

Plan 

ECO4 - Wildlife Corridors 

ECO1 - Ekologisk inventering av habitat 

och migrationsvägar. 

ECO2 - Plan för att förbättra för arter 

eller öka ytan av ekologiskt värdefulla 

habitat. 

ECO4 - Spridningsvägar för djur och 

natur. 
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Tabell 2. Kategorier och kriterier om Delaktighet (både medborgardeltagande och 

kunskapsutnyttjande) i BREEAM Communities  

Kategori Bedömningskriterium 

(* anger att det är ett 

obligatoriskt kriterium) 

Svensk översättning och 

sammanfattande beskrivning 

Samhälle (Community) COM2* - Consultation 

 

 

 

COM3 - Development User 

Guide 

COM2 - Konsultera dem som berörs och 

ge feedback. Högre poäng för att 

dessutom låta detta påverka utkomsten 

samt att ha arbetsgrupper (’facilitated 

workshops’) med de berörda.  

COM3 - Information till boende för att 

främja en hållbar livsstil och hjälpa 

integration i lokalsamhället. 

Företagande (Business) BUS1 - Business Priority 

Sectors 

BUS2 - Labour and Skills  

BUS1 - Möta behoven hos prioriterade 

företagare i området. 

BUS2 – Byggherrar/entreprenörer 

använder lokal arbetskraft 

 

Observera: Totalt finns 62 bedömningskriterier. Varje kriterium ger ett till tre poäng beroende 

på uppfyllnadsgrad. De olika kriterierna viktas olika beroende på i vilken region som 

projektet ligger. Dessutom ges maximalt tio poäng för innovationslösningar. 

5.2.2 WSP:s Checklista för Hållbar Stadsutveckling 

I tabell 3 och 4 presenteras de punkter i WSP:s checklista för Hållbar stadsutveckling som 

bedöms ha relevans för hanteringen av vattenkontakt och delaktighet i ett 

stadsutvecklingsprojekt. 

Tabell 3. Kategorier och punkter om deltaktighet (både medborgardeltagande och övrigt 

kunskapsutnyttjande) i WSP:s checklista för hållbar stadsutveckling 

Kategori Punkt på checklistan 

Deltagande och processer 

(Människors deltagande i 

utformning, planering och 

samhälle) 

 Engagera medborgare i utformning och process (Utnyttja 

befintliga nätverk och grupper, Använd kreativa sätt att samla 

in kunskap, Skapa kreativa samrådsmöten) 
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Ekonomi och försörjning 

(Åtgärder för lokal och 

regional ekonomi) 

 Vilka regionala behov av verksamhetslokaler finns som kan 

tillfredsställas i området? 

 

 

Tabell 4. Kategorier och punkter om Vattenkontakt i WSP:s checklista för Hållbar 

stadsutveckling 

Kategori Punkt på checklistan 

Platsens ekologiska och 

kulturhistoriska värden 

(Åtgärder för skydd av 

platsens naturvärden) 

 Ekologiska värden (Bevara, Skydda, Stärk, Kompensera) 

 

 

Klimat och 

kretsloppsanpassning 

(Klimat och 

kretsloppsåtgärder) 

 Anpassning till högre och fluktuerande vattennivåer och häftiga 

regn (Lokalisering, Fördröjningsmagasin, Grönytor, 

Dagvattenssystem, Skydd och förflyttning av vitala funktioner, 

Vallar) 

Deltagande och processer 

(Människors deltagande i 

utformning, plaering och 

samhälle) 

 Tillgång och tillgänglighet till offentliga och publika platser 

och byggnader (Kultur, Torg, Grönområde, Park, Lek, 

Friluftsområde) 

 

 

5.3 Jämförelse mellan marknadsföring och verktyg 

I resultatets första delar 5.1 och 5.2 redovisades vilka aspekter inom ramen vattenkontakt och 

delaktighet som togs upp som positiva värden i fallstudiernas marknadsföring respektive i 

verktygen certifieringskriterier och checklista. I tabell 5 redovisas en jämförelse mellan 

förekomst av dessa aspekter i både fallstudier och verktyg. 

Marknadsföringen av både Järva och Norra Djurgårdsstaden lyfter fram dialoger och 

deltagande, inbjudningar, kunskap utifrån och externa samarbeten, önskemål från företagare 

samt fritidsaktiviteter vid vatten. Informationssatsningar, utbildningar, och undersökningar 

lyfts fram enbart i marknadsföringsmaterialet för Järva. Kajer, tillgänglighet, grönska vid 

strandkanten, djurliv transportmedel på vattnet, vatten som platsskapande och anpassning till 

högre havsnivåer tas upp endast i marknadsföringsmaterialet om Norra Djurgårdsstaden. 

Jämförelsen ger att de flesta aspekter som marknadsförs i fallstudierna, inom avgränsningen 

delaktighet och vattenkontakt, återfinns i BREEAM Communities och i WSP:s checklista. 

Undantagen som marknadsförs men inte återfinns i verktygen är utbildningar samt 

nyutveckling av externa samarbeten och transportinfrastruktur. Certifieringssystemet och 

checklistan innehåller dessutom några ytterligare punkter rörande markanvändning och 
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ekologiska aspekter vilka inte har återfunnits i marknadsföringsmaterialet. En grafisk 

sammanställning av dessa resultat redovisas i figur 5.  

Tabell 5. Analys av överensstämmelse mellan aspekter i marknadsföringen och i 

certifieringskriterier och checklista. Symbolerna finns där som en hjälp att hitta det material 

där motsvarande aspekt förekommer i Bilaga A och B. BREEAM C står för BREEAM 

Communities och WSP står för WSP:s interna checklista för hållbar stadsutveckling. Den sista 

raden visar de parametrar i certifieringskriterier och checklista som inte motsvarades i någon 

av fallstudiernas marknadsföring.  

Aspekter identifierade 

i marknadsföringen 

Symbol (se utförligt 

resultatinnehåll i 

Bilaga A och B) 

Fallstudie  Parameter enligt 

certifieringskriterier 

och checklista 

Dialoger, deltagande, 

samråd 

 

Järva, Norra 

Djurgårdsstaden 

BREEAM C - COM2 

WSP - Engagera 

medborgare i 

utformning och process 

Inbjudan (förslag, 

synpunkter, idéer) 

 

Järva, Norra 

Djurgårdsstaden 

BREEAM C - COM2 

WSP - Engagera 

medborgare i 

utformning och process 

Information 

    

Järva BREEAM C - COM3 

WSP - Engagera 

medborgare i 

utformning och process 

Utbildning 

 

Järva - 

Undersökningar och 

utvärderingar av 

främst boendes behov 

    

Järva BREEAM C - COM2 

WSP - Engagera 

medborgare i 

utformning och process 

Kunskap utifrån, 

samarbeten externt 

 

Järva, Norra 

Djurgårdsstaden 

- 
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Utveckling enligt 

önskemål från 

företagare, t ex 

lokaler 

 

Järva, Norra 

Djurgårdsstaden 

BREEAM C - BUS1 

WSP - Vilka regionala 

behov av verksamhets-

lokaler finns som kan 

tillfredsställas i 

området? 

Transportmedel på 

vattnet  

Norra Djurgårdsstaden - 

Kaj  

 

Norra Djurgårdsstaden BREEAM C - PS5, 

COM1 (tillgänglighet) 

WSP - Tillgång och 

tillgänglighet till 

offentliga och publika 

platser och byggnader 

Fritidsaktiviteter vid/i 

vatten 

 

Järva, Norra 

Djurgårdsstaden,  

BREEAM C - PS5 

WSP - Tillgång och 

tillgänglighet till 

offentliga och publika 

platser och byggnader 

Grönska vid 

strandkanten 

 

Norra Djurgårdsstaden BREEAM C - PS6 

WSP - Ekologiska 

värden 

Tillgängligt 

vattenbryn 

 

Norra Djurgårdsstaden BREEAM C - PS5, 

COM1 (tillgänglighet) 

WSP - Tillgång och 

tillgänglighet till 

offentliga och publika 

platser och byggnader 

Djurliv vid/i vatten 

 

Norra Djurgårdsstaden BREEAM C - ECO2 

(öka biodiversiteten) 

WSP - Ekologiska 

värden 
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Vatten som 

platsskapande 

 

Norra Djurgårdsstaden BREEAM C - PS4 

WSP – platsens 

karaktäristik - identitet 

Anpassning till högre 

havsnivåer 

 

Norra Djurgårdsstaden BREEAM C - CE1 

WSP - Anpassning till 

högre och fluktuerande 

vattennivåer och 

häftiga regn  

- - - BREEAM C - RES6 

Markanvändning och 

marksanering,  

PS1 Lokaliseringsval, 

ECO1 Ekologisk 

inventering, 

ECO4 Spridningsvägar 

WSP – Återanvändning 

av mark  
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– Markanvändning och marksanering, Lokaliseringsval, Återanvändning av 

mark, Ekologisk inventering, Spridningsvägar 

 

Figur 5. Symbolerna visar de aspekter av hållbarhet inom delaktighet och vattenkontakt som 

hittats i marknadsföringen. Alla dessa återfanns också i verktygen, utom de som är inringade i 

rött. Se tabell 5 för förklaringar av symbolerna. Texten längst ner anger de aspekter i 

verktygen som inte lyftes fram i något av marknadsföringen av fallstudierna Järva och Norra 

Djurgårdsstaden. 

5.4 Intervjuresultat 

5.4.1 Kommunalt marknadsföringsarbete - Järva och Norra Djurgårdsstaden 

Intervjuer genomfördes med Åsa Hart, som är PR-konsult och jobbar åt Stockholms stad med 

Järvalyftet, och Daniel Carlsson-Mård, som jobbar som projektinformatör på Stockholms stad 

för Norra Djurgårdsstaden. Intervjuerna skedde över telefon. Samtal har också skett med Petra 

Dalunde, informationsansvarig på Exploateringskontoret Stockholms Stad, som förmedlade 

kontaktuppgifter till de två förstnämnda.  

Enligt Petra Dalunde, kommunikationsansvarig på Exploateringskontoret inom Stockholms 

stad, (telefonkontakt, 26 mars 2012), arbetar inte kommunen med marknadsföring men med 

samhällsinformation. Därför var en fråga till Åsa Hart och Daniel Carlsson-Mård om de anser 

att staden jobbar med marknadsföring av/genom Järva respektive Norra Djurgårdsstaden. De 

fick också bekräfta att det i den samling av marknadsföringsmaterial som används i detta 

VATTENKONTAKT  

 ekologi, tillgänglighet och 
klimatanpassning 

DELAKTIGHET  

 vems kunskaper 

och erfarenheter 
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arbete inte saknades något viktigt. En annan fråga var vem marknadsföringsmaterialet 

huvudsakligen riktar sig mot. Avslutningsvis fick de besvara om de trodde att en 

hållbarhetscertifiering av Järva respektive Norra Djurgårdsstaden skulle påverka 

marknadsföringen.  

Åsa Hart svarar (10 april 2012) att hon inte använder marknadsföring som ord. De 

kommunala bolagen använder marknadsföring, men staden jobbar med information och 

kommunikation - det handlar om att förklara, förtydliga och bjuda in till dialog. De vänder sig 

mot både externa, till exempel branschaktörer, allmänheten, boende och internt inom stadens 

organisation för samarbete. Hon understryker att det är viktigt att satsa på kommunikation, 

men att de inom de tekniska kontoren på Stockholms stad är en väldigt ny organisation som 

jobbar med detta. Själv har hon inte stött på diskussioner om certifieringar, och kan därför inte 

svara på frågan hur en hållbarhetscertifiering skulle påverka hennes arbete.  

Daniel Carlsson-Mård svarade (16 maj 2012) att de jobbar med samhällsinformation, men 

indirekt är det marknadsföring, och Stockholm är ett varumärke. De riktar sig "mest mot alla, 

jättejättebrett": allmänheten, medarbetare på andra förvaltningar i staden, stadens bolag, 

Trafikverket, Boverket, boende i Hjorthagen, media, beslutsfattare, näringsliv, 

miljöorganisationer, kunder, byggherrar, arkitekter, universitet, skolor, och ännu fler. 

Angående certifieringar säger han att han inte är riktigt insatt, men att det innebär nog inte 

någon större förändring i hur de kommunicerar, mer än ett kvitto. De skulle säkert använda 

det som en nyhet till att börja med, men det skulle inte påverka kommunikationsarbetet så 

mycket. Han vet att byggherrarna använder certifieringar. Men kring hela norra 

Djurgårdsstaden har de så mycket fokus på miljöfrågor i kommunikationsarbetet ändå.  

5.4.2 Användbarhet av certifiering för marknadsföring - WSP 

Frågan ”Hur påverkar en hållbarhetscertifiering marknadsföringen av en stadsdel?” ställdes, 

via e-post, också till Håkan Nilsson och Robert af Wetterstedt som jobbar med miljöklassning 

och hållbarhetscertifiering på konsultföretaget WSP. Deras svar lyder såhär: 

"[...] personligen tror jag att det är en mycket bra marknadsföring eftersom en certifierad 

stadsdel är definierad och känt enligt till exempel BREEAM medan en stadsdel som inte är 

certifierad inte kan definieras. Det finns inga kriterier för en stadsdel som "bara" uttalar sig att 

vara hållbar utan att vara certifierad vilket gör det svårt att bedöma hur bra den är.” (Robert af 

Wetterstedt, Sustainability Building Manager, WSP Environmental, 9 maj 2012) 

”Det är för få stadsdelar certifierade än så länge för att kunna uttala sig vetenskapligt säkert. 

En annan faktor som försvårar är att de här stadsdelarna ligger redan på marknadsmässigt bra 

platser vilket kanske också bidrar till värdeökningen.” (Håkan Nilsson, Avdelningschef - 

Byggnadsfysik Stockholm, WSP, 9 maj 2012) 

5.4.3 Användbarhet av mätvärden - Minneapolis 

City of Minneapolis jobbar mycket med resultatredovisning inom ramen för något som heter 

Results Minneapolis. Gayle Prest, hållbarhetsdirektör för Minneapolis, lyfter att Results 

Minneapolis klart och tydligt redovisar även negativa resultat. Jay Stroebel (2012), som 

ansvarar för Results Minneapolis, bekräftar detta faktum. Han intervjuades om mätbara 

parametrar och certifieringar. På frågan om vilka begränsningar som certifierings- och 
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resultatkriterier har så sade han att en viktig och svår fråga är vem som är ansvarig för att de 

uppfylls. Många aktörer medverkar till att ett kriterium eller mål kan uppfyllas, men de är 

färre som har total kontroll över det ("contributing but not controlling the results"). Folk 

föredrar dem som de kan kontrollera, fortsätter Jay. Han har själv inte funnit arbetet med 

resultatredovisning för Minneapolis som begränsande, utan det har varit en god hjälp att 

fokusera arbetet.  

En intervju gjordes även med Stacy Sorenson på Neighborhood and Community Relations 

(NCR), en avdelning inom staden som jobbar med medborgardeltagande. De har pratat om 

vad de inte vill mäta, till exempel antalet medborgare på samrådsmöten. De har byggt upp 

detta program under bara de senaste åren, och behöver tänka och prata mer kring det, för att se 

bortom kvällsmöten med allmänheten och kanske jobba med kanaler online för input. Stacy 

betonade att det är viktigt med resurser till kommunikationsarbetet, men det behövs också 

pengar till projekt så att det händer något. På frågan om vi alls borde mäta delaktighet svarar 

hon, "jag vet inte. Det bidrar definitivt till dialogen". Liksom Jay ser hon en skillnad mellan 

att kontrollera och bidra till att ett mätvärde uppfylls, men lägger också till tidsperspektivet: 

vilken tidsskala använder vi för att mäta resultaten av vårt arbete? Avslutningsvis konstaterar 

Stacy att, "Den här staden sätter ett högre värde på mätvärden (measurables). Pendeln svänger 

fram och tillbaka. Men vi måste ju fråga oss: finansierar vi personal eller att någonting ska 

hända?" 

 



38 

 

6. Analys  
I detta arbete betraktas marknadsföring som ett normativt scenario och certifiering och 

checklista som en vägvisare. Pekar de mot målet? Denna analyserande text svarar på 

huvudfrågeställningen: Hur stämmer den bild som förmedlas i marknadsföring av ”hållbara” 

stadsutvecklingsprojekt överens med konkreta verktyg för hållbarhetsbedömningar när det 

gäller vattenkontakt och delaktighet? Genom svaret på frågeställningen analyseras om 

certifieringskriterier och checklista leder fram till det marknadsförda scenariot. Dessutom 

utvärderas certifieringskriterier, checklistans punkter och marknadsförda hållbarhetsaspekter 

inom avgränsningen med utgångspunkt från teori som presenterats i början av detta arbete. 

Hanteringen av vattenkontakt analyseras med hjälp av hållbarhetsteori kring 

ekosystemtjänster, resiliens och miljörättvisa. Hanteringen av delaktighet analyseras med teori 

kring medborgardeltagande och kunskapsutnyttjande. Slutligen görs en översiktlig jämförelse 

mellan certifieringskriterierna från BREEAM Communities och checklistan från WSP. 

Innehållet i marknadsföringsmaterial från fallstudierna Järva och Norra Djurgårdsstaden 

jämförs också.  

6.1 Huvudfrågeställning: Jämförelse av marknadsföring och verktyg 

6.1.1 Aspekter relaterade till delaktighet 

Kategorierna Dialoger, deltagande, samråd samt Inbjudan, Information, Utbildning, 

Undersökningar och Utveckling enligt önskemål från företagare reflekterades alla av någon 

aspekt i både BREEAM Communities och i WSP:s checklista. Däremot fanns ingen 

motsvarighet i verktygen till Utbildning eller Samarbeten externt. För samarbeten skulle 

möjligtvis WSP:s formulering under medborgarengagemang, "använd kreativa sätt att samla 

in kunskap" kunna godtas, men explicita rekommendationer till nya samarbeten fanns inte i 

verktygen. Nedan följer en djupare analys av aspekterna inom kategorin delaktighet. 

Dialoger, deltagande och samråd är en bred kategori som kan innebära många saker. Ofta 

preciseras i marknadsföringsmaterialet att, men inte hur och i vilket skede, som detta gjorts. 

Omnämnande av dessa former av delaktighet är dock mycket vanliga i framförallt materialet 

om Järva. WSP:s checklista innehåller en punkt om att medborgare ska engageras i 

utformning och process. Enligt BREEAM Communities COM2 ska de som berörs konsulteras 

och få feedback. Högre poäng ges för att dessutom låta detta påverka utkomsten samt att ha 

arbetsgrupper med de berörda. Att utkomsten påverkats framkommer i exempelvis Järva 2030 

– framtidsvisionen blir verklig att ”Dialogen med de boende har legat till grund för de förslag 

som nu arbetas fram” (s.9). I Vision Järva 2030 berättas att "Genom små och stora möten, 

fokusgrupper, utskick och utställningar, samt genom trycksaker och hemsidor, spreds 

information och förslag, tankar och idéer samlades in från Järvaborna. Parallellt pågick en 

remiss till rader av remissinstanser, inom och utom staden. Efter denna process, som pågick 

under hösten 2008, har visionen bearbetats varsamt, samt kompletterats med alla remissvar, 

som i sig utgör en diger idékatalog för det fortsatta arbetet" (s.6). Arbetet med att konsultera 

och ha arbetsgrupper följer vad som pekas ut i BREEAM Communities COM2, men att 

visionen endast bearbetats varsamt och att inkomna svar bara får utgöra en idékatalog tyder på 

att graden av påverkan på utkomsten av planerna är låg.  
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Nivån på medborgardeltagande som kommer av en inbjudan från staden att komma med 

förslag beror på om och hur utkomsten används. Att medborgare konsulteras framgår som en 

mycket tydlig aspekt i marknadsföringsmaterialet om Järva. En ordföljd som ofta återkommer 

i materialet om Järva är "information till och dialog med de boende". Att para ständigt para 

ihop dessa två ord - information och dialog - leder till att de kan uppfattas som en enhet eller 

som två variationer av samma sak. En dialog är dock mycket högre på Arnsteins stege än 

envägskommunikation genom information. En annan form av insatser riktade från staden till 

medborgare och verksamhetsutövare i Järva är utbildning. Utbildning skiljer sig dock från 

information i och med att det syftar till att bemyndiga eller stärka den som utbildas. Det kan 

också anses fostrande och därmed klassificeras som manipulation - längs ner på Arnsteins 

stege. Hållbarhet är beroende av beteende och involverade användare. När en ser till 

hållbarhetsaspekter av hela stadsdelar spelar beteendet hos dem som befinner sig där en stor 

roll, till exempel transportval och konsumtionsmönster. 

Både i Järva och Norra Djurgårdsstaden har det skapats samarbeten för att bidra till hållbar 

stadsutveckling som lyfts upp i marknadsföringen. I WSP:s checklista står att medborgare ska 

engageras i utformning och process, bland annat genom att utnyttja befintliga nätverk och 

grupper. Stöd till bildandet av nya grupper nämns dock varken där eller i BREEAM 

Communities kriterier. Norra Djurgårdsstaden framhåller dessutom satsningar på innovation 

för hållbarhet. Implementerade innovationer i stadsutvecklingen kan visserligen få extrapoäng 

från BREEAM Communities, men liksom för samarbeten är utveckling av ny kunskap inget 

som premieras av vare sig BREEAM Communities eller WSP. I WSP:s checklista står det 

dock att kreativa sätt att samla in kunskap ska användas.  

Medborgardialog som begrepp inkluderar inte alla som är verksamma i ett område. Gällande 

utveckling enligt önskemål från företagare och verksamheter talar både BREEAM 

Communities och WSP:s lista om att möta behov och skapa förutsättningar, men formulerar 

sig generellt inte så att det är tydligt att de som bedriver verksamheten involveras. Företagare 

kategoriseras under ekonomi eller näringsliv vilket indikerar att de ses som bara en 

ekonomisk faktor, och därmed glöms deras sociala värde bort och de utestängs ur 

delaktighetsprocesser. 

6.1.2 Aspekter relaterade till vattenkontakt 

Kategorierna Kaj, Fritidsaktiviteter vid/i vatten, Grönska vid strandkanten, Tillgängligt 

vattenbryn, Djurliv vid/i vatten, Vatten som platsskapande och Anpassning till högre 

havsnivåer reflekterades alla av någon aspekt i både BREEAM Communities och i WSP:s 

checklista. Däremot fanns ingen motsvarighet i verktygen till Transporter på vattnet. Nedan 

följer en djupare analys av aspekterna inom kategorin vattenkontakt. 

Miljövänliga båtbussar och miljöanpassningar för båtar i hamnen går inte att placera i någon 

av kategorierna i vare sig BREEAM Communities eller WSP:s checklista. BREEAM 

Communities har  kriterier om att utnyttja befintliga kollektivtrafiksstråk, men inget om 

nyutveckling. 

En kaj bidrar till tillgänglighet, men är på grund av dess definierade höjd inte resilient för 

vattenhöjning. Hanteringen av motstående intressen mellan kriterierna får här ett tydligt 
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exempel. Viktigaste aspekten i fråga om utsatthet för översvämningar är dock vad som finns 

ovanför kajen. I beskrivningar av Norra Djurgårdsstaden berättas dock att det ska vara 

anpassat till högre havsnivåer.  

Det ekologiska värdet ökar generellt vid grönska istället för ogenomsläppliga ytor. Samtidigt 

kan parkmark nära vattnet även medföra stora ekologiska problem i och med anlagda 

gräsmattor som ger läckage till vattnet av tillförda näringsämnen och bekämpningsmedel. På 

så vis kan parkmark längs vatten både försämra och förbättra för ekologiska värden och i 

förlängningen ekosystemtjänster som rekreationsvärde. Beroende på dess utformning kan 

grönområde längs vattnet antingen öka eller sänka tillgängligheten för alla medborgare att 

utnyttja strandområdet för rekreation.  

Tillgänglighet med avseende på miljörättvisa påverkas av om husen byggs så att vattenlinjen 

känns privat, även om den inte är det. Eftersom inte alla har tillgång till fina vyer över vatten, 

eller möjlighet till vattenaktiviteter där de bor, spelar det stor roll om utformningen är sådan 

att området känns inbjudande för alla. 

Norra Djurgårdsstadens hamn- och industrihistoria tyder på vattenlinjen är exploaterad och 

troligtvis finns få befintliga naturvärden att ta hänsyn till. Ruderatmark så som solbelysta 

grusplaner har dock ett stort värde för vissa växter och insekter, och därmed insektsätande 

fåglar.   

Ugglan är ju det trendigaste djuret. Men en uggla landar inte vid vattenbrynet och inte på en 

solig eftermiddag bland en massa folk runt, så som i en visionsbild från Norra 

Djurgårdsstaden. Därför är det svårt att uttala sig om denna bild verkligen vill förmedla att 

djurliv tas hänsyn till i Norra Djurgårdsstaden. I övrigt är det dessutom anmärkningsvärt tomt 

på sjöfåglar i alla framtidsbilder av Norra Djurgårdsstaden. 

Det finns några kriterier relaterade till vattenkontakt som inte återfinns i marknadsföringen. 

Dessa gäller markanvändning och marksanering, som räknas till vattenkontakt i och med att 

Norra Djurgårdsstaden liksom många andra nya och större stadsutveckling är belägna på 

gammal industrimark längs större vatten. Dessutom saknas aspekter av ekologisk inventering 

och spridningsvägar vilket är minst lika viktigt för vattenmiljöer som för naturområden på 

land.  

Sammanfattningsvis för resultatet av jämförelsen mellan verktyg och marknadsföring av 

fallstudierna är glappet mellan framtiden som marknadsförs och kriterierna som satts inte 

jättestort. Detta kan indikera antingen att fallstudierna är väldigt framåtsträvande eller att 

certifieringskriterierna är för tama.  

6.2 Jämförelse mellan BREEAM Communities och checklista från WSP  

WSP:s lista har ett mycket mer begränsat användningsområde än BREEAM Communities 

checklista. BREEAM är mycket mer detaljerad och talar också om hur medan WSP bara talar 

om att. WSP:s lista har också mycket mer svepande formuleringar, vilket gör att varje punkt 

innefattar mer. Det gör å andra sidan också att något lätt kan missas om det inte är 

specificerat. Knäckfrågan för checklistan är dock kanske inte främst hur den ska användas, 
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snarare att den används, i och med att det inte sker någon uppföljning på den så som en 

utdelad certifiering.  

6.3 Jämförelse mellan Järva och Norra Djurgårdsstaden 

Järva har i och med sitt geografiska läge självklart mycket lite om vattenkontakt. Norra 

Djurgårdsstaden har å sin del mindre om delaktighet eftersom det kommer nya boende och 

verksamhetsutövare till områdena som ska bebyggas. 

Järva har generellt sett fler aspekter av delaktighet i sitt marknadsföringsmaterial. 

Information, utbildning, undersökningar om behov och utveckling enligt önskemål från 

företagare är det bara Järva som visar upp. Dialoger, inbjudan och samarbeten externt 

presenteras av både Norra Djurgårdsstaden och Järva. Däremot så tas dessa aspekter, förutom 

samarbeten, upp i större utsträckning i materialet om Järva. Samarbetena i fallet Norra 

Djurgårdsstaden gäller främst internationella, forskningsinriktade och näringslivskopplade 

forum. Norra Djurgårdsstaden satsar mer på delaktighet i form av kunskapsutnyttjande från 

externa experter, medan Järva satsar mer på att visa upp delaktighet från ”interna” experter, 

alltså de boende och verksamhetsutövarna i området. 
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7. Diskussion 
Den huvudsakliga frågeställningen, att jämföra marknadsföring med verktyg som 

certifieringskriterier och checklista, tar som utgångspunkt att betrakta 

marknadsföringsmaterial som ett normativt scenario. Denna del av arbetet börjar med att 

diskutera huruvida detta angreppssätt är genomförbart och tillförlitligt. Även andra frågor 

kring metod och genomförande diskuteras. 

Därefter jämförs Stockholms med Minneapolis i fråga om hur de arbetar med vattenkontakt 

och delaktighet. Syftet är att finna lärdomar genom att svara på underfrågan: Vilka påtagliga 

likheter och skillnader finns det mellan Minneapolis och Stockholm i hur de behandlar de två 

fokusområdena vattenkontakt och delaktighet?  

Nästa underfråga, Vad uppstår det för svårigheter i att certifiera hållbarhetsgraden av hur 

vattenkontakt och delaktighet hanteras i stadsutvecklingsprojekt? har redan delvis besvarats i 

analysdelen, där hanteringen av arbetes två fokusområden analyserades med utgångspunkt 

från av arbetets teoriunderlag. I denna nästa diskussionsdel går svaret på en djupare nivå, och 

själva certifieringens grundförutsättningar diskuteras med hjälp av teori kring 

hållbarhetsbegreppet och resultat från intervjuer i Minneapolis om mätbarhet. Slutligen 

presenteras några tankar inför framtida arbete med hållbarhetscertifiering och marknadsföring 

av den hållbara staden. 

7.1 Kritisk diskussion kring metoden och huvudfrågeställningens 

genomförbarhet 

Detta arbete har inte analyserat vad i marknadsföringsmaterialet som går emot kriterier och 

punkter i verktygen för hållbar stadsutveckling, vilket betyder att det kan finnas ytterligare 

skiljaktigheter mellan verktyg och marknadsföring än de som presenterats i resultat och 

analys. 

Om verktyg (checklista och certifieringskriterier) och scenario pekar åt samma håll kan vi 

peka på en samstämmighet i önskade resultat mellan de två. Om de däremot inte pekar i 

samma riktning, finns en intressekonflikt mellan de praktiska riktlinjerna och de förväntade 

resultaten. Oavsett om det finns en samstämmighet eller inte mellan marknadsfört scenario 

och checklista/certifiering, säger detta inget om huruvida något av dem är en bra eller hållbar 

väg. Svaret på huvudfrågeställningen är främst beskrivande, till skillnad från förklarande eller 

värderande.  

Teorin som presenteras i detta arbete syftar till att förklara och ge stöd till urvalet av kriterier 

och aspekter. Dock är det ibland oundvikligt, men kanske inte heller helt icke önskvärt, att i 

samband med teoretiska kopplingar i den jämförande analysen för huvudfrågeställningen (6.1) 

värdera graden av hållbarhet i det material och verktyg som studerats. 

Det är mycket överlapp mellan materialen, vilket kan synas tröttsamt för den som gång på 

gång stöter på samma formuleringar i material efter material. Detta är dock inte bara av ondo, 

utan tyder också på att materialurvalet är mättat, och det huvudsakliga linjerna kan därför 

antas ha identifierats.  
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Denna uppsats har använt som metod att betrakta kommunikationsmaterial från Stockholms 

stad som marknadsföringsmaterial. Detta marknadsföringsmaterial har därefter betraktats som 

framtidsscenarier. Det gör att detta arbete vilar på två antaganden i rad. Skulle antagandet 

fungera om hela kedjan av antaganden gjorts i ett steg? Kan kommunikationsmaterial från 

Stockholms stad betraktas som framtidsscenario? Svaret på den frågan är både ja och nej. Ja, 

därför att en stor del av marknadsföringsmaterialet är visioner eller baseras på dessa. 

Visionerna är å andra sidan mera av styrdokument än det övriga materialet (Carlsson-Mård, 

2012), men samtidigt till sin natur väl överensstämmande med framtidsscenarier. Svaret är 

också nej eftersom mycket av det material som finns kring framförallt Järvalyftet redovisar 

vad som redan gjorts, till skillnad från planer för framtiden. Materialet om Järva ser också 

bakåt och därför haltar ibland framtidsscenariot som bärande tanke.  

Det material om projekten som studerats täcker inte heller alla åtgärder som gjorts eller 

planeras. Därför är materialet inte fullständigt tillförlitligt som en presentation av 

morgondagens stadsdelar. Men att något inte framförs i marknadsföringen betyder inte att det 

inte tagits i beaktande. Staden kan mycket väl ha jobbat med en fråga som omnämns i 

certifieringskriterier och checklistan, utan att för den skull lyfta fram frågan i 

marknadsföringen av platsen. Det som lyfts fram i marknadsföringsmaterialet är dock, 

förutom information till de som berörs, rimligtvis det som staden känner mest stolthet inför. 

Därför finns det också en relevans i att studera marknadsförda aspekter av hållbarhet. 

De personer som arbetar på uppdrag av Stockholms stad och som intervjuades svarade att de 

inte kallar materialet för marknadsföring. Ändå är det pr-konsulter som ansvarar för 

kommunikationen vilket indikerar att staden använder sig av kunskap om marknadsföring, 

även om det benämns samhällsinformation. Med stöd av marknadsföringsteorin tidigare i 

detta arbete syftar marknadsföring till att ändra det sätt på vilken en stad uppfattas, det skapas 

kring signaturområden och innebär att genomföra en grundlig analys av området, jobba för att 

åtgärda de problem som finns, och bygga upp marknadsföringen kring det verkliga och unika 

värden. Dessutom arbetar Stockholm med ”branding” genom varumärket Stockholm vars 

beståndsdelar ju delvis är dess stadsdelar. Det material som produceras av staden har dock inte 

någon särskild uttalad målgrupp, vilket kännetecknar marknadsföring. Men framförallt har 

begreppet marknadsföring negativa konnotationer om säljande och propaganda för många 

människor - alltså raka motsatsen till den demokratiska grund som hållbar stadsutveckling 

måste vila på och är beroende av. 

7.2 Minneapolis och Stockholm - påtagliga likheter och skillnader 

Eftersom Minneapolis inte jobbat med större stadsutvecklingsprojekt i samma grad som 

Stockholm, går det inte att säga så mycket om skillnader och likheter mellan hur städerna 

behandlar vattenkontakt och delaktighet i marknadsföring av stadsbyggnadsprojekt. Dock 

jobbar de aktivt med dessa frågor, men i andra former. Angreppssätten skiljer sig åt, men det 

finns också likheter i de situationer som städerna ställs inför. 

Minneapolis väljer att behålla trädområden eller anlägga park utmed alla sina centralt belägna 

vatten. Stockholm däremot har ett mer blandat förhållningssätt till sina strandlinjer, vilket 

troligtvis bygger på historiska orsaker men också på att Stockholm har mycket längre sträckor 



44 

 

av vattenkontakt inom staden. En ytterligare viktig anledning, som snarare är ekonomiskt 

motiverad, till varför Minneapolis anlägger park längs Mississippifloden är att marken är så 

förorenad att den billigaste åtgärden är att kapsla in jordmassorna och anlägga gräsmatta 

ovanpå. I Stockholm däremot saneras och bebyggs förorenad industrimark nära vattnet, därför 

att markpriserna är så mycket högre att det blir ekonomiskt motiverat. 

I princip allt nytt som byggs i Stockholm är dyrt. I Minneapolis finansierar staden ”affordable 

housing”, bostäder som fler har råd med. Detta är i allra högsta grad en fråga om social 

hållbarhet, men även indirekt omdelaktighet eftersom det gör att engagemanget för ny 

stadsutveckling blir relevant även för de som inte är höginkomsttagare.  

I och med Minneapolis grannskap (neighborhoods) med lokalt valda representanter så finns 

ett system och strukturer för medborgardialog. Som en tjänsteman på City of Minneapolis 

Sustainability Office uttryckte det, "We have an abundance of democracy". Systemet med 

grannskap, och att stadsutvecklingen inte sker i stor projektform, indikerar att 

medborgardialogen är mer av en process än ett projekt. Ändå har ATF, i likhet med 

Järvalyftet, i fått backa efter att medborgare eller företagare ifrågasatt projekten. En annan 

likhet mellan Stockholm och Minneapolis är att de båda har nya avdelningar för 

kommunikation respektive medborgarrelationer. Trots, eller kanske just på grund av, lite olika 

inriktning - Stockholm på kommunikation både externt och internt och Minneapolis på 

relationen mellan staden och grannskapsorganisationer - skulle de nog kunna lära mycket av 

varandra.  

I Sverige är planeringen lekmannastyrd, och stödd av en professionell process. Politikerna 

representerar, och är själva, "vanliga" medborgare. I Minneapolis tycks staden, trots 

engagerade kommunpolitiker och planerarkontor, ha mindre makt över stadsutvecklingen. 

Istället verkar stadsplaneringen vara mycket mer styrd av privata exploatörer och byggherrar, 

och medborgarna agerar reaktivt på detta genom sin grannskapsorganisation. Detta tyder 

därmed på att "medborgaren" har olika roller i respektive fall - i Stockholm som i första hand 

styrande, och i Minneapolis som i första hand lokalt engagerad.  

7.3 Certifiera hållbarhetsgraden av vattenkontakt och delaktighet - går 

det?  

Många aspekter av hållbar utveckling är väldigt svåra att konkretisera på grund av deras 

kvalitativa karaktär. Detta arbete tog som utgångspunkt att bredda hållbarhetsbegreppet från 

kvantitativa aspekter och istället fokusera på ett par sociala och ekologiska aspekter. Likt 

hållbarhet består även staden av kvalitativa värden. Stadsdelar, vad som händer mellan 

byggnaderna, inkluderar mer än det tekniskt byggda. Det inkluderar det som inte är hårt, 

fyrkantigt och enkelt mätbart. Hur mäter vi då hållbara stadsdelar? Det ligger i ämnets natur 

att vara knepigt. Vattenkontakt och delaktighet, till skillnad från exempelvis energital, är ju 

mer intressanta av just den anledningen - de är både svårdefinierade och svårmätbara. 

7.3.1 Vattenkontakt 

Vattenkontakt är en spretig kategori av ekologiska värden, tillgänglighet och rekreation. Ändå 

är den till synes mer lättcertifierad än delaktighet, i och med att den är mindre påverkad av 
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människors avvikande uppfattningar. Kruxet ligger snarare i att dessa värden har en svag röst. 

Ekologiska värden talar inte för sig själva, annat än möjligtvis i dess frånvaro när 

ekosystemtjänster som vi tagit för givet försvinner och ställer till besvär. Tillgänglighet är en 

fråga om miljörättvisa - vem har rätt att definiera och få tillgång till ekologiska värden? En 

grund för diskussionen om miljörättvisa är att svagare röster i samhället är 

underprivilegierade. 

BREEAM Communities innehåller kriterier om att öka habitatytor och biodiversitet, men 

frågan om vad som ska få plats i staden gällande ekologiska värden är inte lättbesvarad. Om 

det inte finns ett befintligt ekologiskt värde på en plats - har stadsutvecklarna en skyldighet att 

utveckla detta? Att anpassa certifieringskriterier så att de svarar mot alla sorters lokala 

förhållanden är inte givet. Vattenmiljöer är dock ofta särskilt känsliga och eventuella 

föroreningar sprids till ett större område i vatten än på land. Med tanke på att en mycket stor 

andel av våra städer ligger vid större vatten, en historiskt viktigt placering, är dock 

hanteringen av vattenkontakt, blåstrukturen, en fråga som lätt kan glömmas bort trots 

engagemang för både ekologi och tillgänglighet i fråga om grönstruktur.  

7.3.2 Delaktighet 

Är det rimlig att certifiera eller marknadsföra delaktighet och social hållbarhet där det sociala 

samhället inte vuxit fram än? Enligt Fainstein (2010) leder jakten på tillväxt och kampen om 

att locka till sig investeringar till att det viktigaste blir att marknadsföra staden. Även 

planerandet av nya stadsdelar påverkas genom att en stadsdel marknadsförs som socialt 

hållbar redan på planeringsstadiet. Om det inte går att marknadsföra något som inte finns än, 

går det då att certifiera något som ännu inte finns? En fördel med att planera för hållbar 

stadsutveckling där inte så många redan bor är å andra sidan att det är lättare att testa galna 

idéer när inga befintliga medborgare störs. Som det formuleras i Norra Djurgårdsstaden - 

Vision 2030, ” Framväxten av en helt ny stadsdel skapar särskilt goda förutsättningar för en 

klimatanpassad och framåtsyftande utveckling. [---] I en ny stadsdel är jordmånen den bästa 

möjliga för nytänkande” (s. 16). 

Hållbarhet är svårt, och beroende av inte bara teknisk utveckling utan även 

livsstilsförändringar. När Norra Djurgårdsstaden presenterade livsstilsfrågor som en del av sin 

miljöprofil gick drevet mot dem och med tal om miljötalibanism. Att genom certifiering och 

marknadsföring våga prata om det svåra, t ex livsstil, kan användas som en murbräcka för att 

lyfta nya och kontroversiella frågor och är lättare om ingen redan bor i stadsdelen. 

Om delaktighet ska certifieras så måste det ha ett värde i sig. "Folk vill inte delta. De vill ha 

resultat”, var det en i publiken som reste sig upp och sa på en föreläsning om deltagande 

demokrati (Åkestam, 2012). Budskapet i detta påstående var att ingen vill delta i någonting 

för deltagandets skull. Som Stacy Sorenson på NCR påpekade så är det viktigt med resurser 

till kommunikationsarbetet, men det behövs också pengar till projekt så att det händer något. 

En annan tolkning är att helst vill vi att det ska lösa sig ändå. En av tankarna med att bo i stan 

är att vi inte vill mecka så att saker fungerar - vi vill få det serverat, välja vår egen sociala 

krets och slippa vägföreningsmöten, att skotta utanför huset eller att engagera oss för att det 

ska finnas roliga och meningsfulla saker att göra. Därför måste delaktighet handla om något 
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djupare - det måste ge en ytterligare mening, och det måste handla om att bygga ett så bra och 

demokratiskt samhälle som möjligt där alla har möjlighet att bestämma vad de vill och inte 

vill behöva engagera sig i. 

7.3.3 Vad är det vi mäter? 

En aspekt som Gayle Prest, hållbarhetsdirektör för Minneapolis, lyfter fram angående Results 

Minneapolis är att även negativa resultat redovisas klart och tydligt för andra tjänstemän, 

kommunfullmäktige och allmänheten. Är detta något som certifieringsprocessen kan lära sig 

av? Att också tydligt beskriva vad som inte uppfylls, och varför. 

Vad är det vi certifierar? Vid utformandet av ett certifieringssystem för hela stadsdelar är en 

viktig avvägning den mellan användbarhet och täckningsgrad. De två extremerna ligger i att 

1) antingen bara hålla sig till konkreta, mätbara kvantitativa aspekter eller 2) att också 

inkludera alla kvaliteter och skalor (tid och rum) som är svårare att konkretisera och mäta. Var 

vi än hamnar på skalan mellan dessa två extremer ligger faran i att mätbarheten begränsar vad 

vi inkluderar i begreppet hållbart. En annan springande punkt är vem som är ansvarig för att 

certifieringskriterierna uppfylls, med avseende på om de kan kontrollera eller bara bidra till 

att kriterierna uppfylls. Hur hanterar certifieringen de hållbarhetsmål där vi inte kan säga 

säkert vad eller vem som leder fram till dess uppfyllelse? 

De som sätter kriterierna för hållbarhetscertifieringen har ett målformuleringsprivilegium. 

Vem har rätt att formulera målet? Att använda sig av brett deltagande och djupt 

kunskapsutnyttjande, som HCS i och med alla de workshops som hållits, är därför av största 

vikt vid utformandet av certifieringskriterier så att definitionen på demokrati är grundligt och 

demokratiskt utformad. 

7.4 Tre förslag på uppföljningar 

Detta arbete har ett väldigt brett teoretiskt utgångsläge. Teoribakgrunden syftar huvudsakligen 

till att ge stöd till urvalet av kriterier och aspekter och inte till att värdera dem eller identifiera 

aspekter som helt saknas. En intressant väg framåt efter detta arbete skulle vara att med stöd i 

djupare teori för varje enskild aspekt värdera hur de skulle kunna inbegripas i certifiering och 

marknadsföring. Inom ramen för detta arbete fanns dock inte möjlighet att vare sig fördjupa 

teorin ytterligare eller att dessutom göra en grundlig värdering av varje aspekt och identifiera 

saknade aspekter, då omfattningen skulle blivit alltför stor. Detta arbete skall snarare betraktas 

som ett försök att, men utgångspunkt från idén kring en normativ framtidsbild, diskutera 

riktning och mål för hållbar utveckling i främst kvalitativa former. 

Ett nästa steg för ytterligare undersökningar skulle också kunna vara att jämföra krav och 

allmän praxis idag med certifieringskriterier för att studera hur mycket av en nivåhöjning 

kontra hur mycket formalia och snygga stämplar som en certifiering innebär. 

En annan intressant uppföljning gäller satsningen på kommunikation inom Stockholms stad. I 

och med att den organisatoriskt och innehållsmässigt är så ny (senaste året), vore det 

intressant att följa upp detta arbete och studera eventuella framtida interaktioner mellan 

certifieringar, hållbarhetsarbete och marknadsföring av Stockholm.  
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7.5 Vad bidrar certifiering till?  

Marknadsföring av platser kritiseras ibland för att prioritera externa marknader framför 

interna marknader och värden. Frågan som då måste ställas är huruvida stadsutveckling syftar 

på den fysiska platsen eller på människorna och allt som försiggår på platsen.  De som 

uppskattar den bild som marknadsförs är de som kommer att flytta in och/eller bo kvar i 

stadsdelen. Det gör att stadsutvecklare, genom marknadsföringen av en stadsdel, indirekt kan 

välja värderingar och önskemål hos dem som bor där. Gällande en helt ny stadsdel borde 

rimligtvis marknadsföringen i ännu högre grad styra vem som bor där genom de som väljer att 

flytta dit. Investeringar i marknadsföring kritiseras också för att ske på bekostnad av 

investeringar i välfärden. Är det kanske dessutom billigare och lättare att marknadsföra än att 

föra en dialog? Detta förhållningssätt är dock inte långt ifrån medveten greenwashing. Men 

om en stadsdel certifieras kan det hjälpa till att motverkar greenwashing, i och med att 

hållbarheten definieras och underbyggs. På villkor att certifieringskriterierna upplevs som 

tillräckligt höga och pålitliga, kan en certifiering bidra till att konsumenten känner förtroende 

för påståenden om hållbarhet. 

En certifieringsprocess, och även utformandet av ett certifieringssystem, lyfter frågan om hur 

en hållbar stad ska byggas. Det kan också vara ett verktyg för att utveckla och bygga ett 

scenario som berättar om ett önskvärt mål för framtiden och en positiv platsidentitet som 

tjänar som inspiration för dess medborgare och andra aktörer. Diskussionen om hållbar livsstil 

i Norra Djurgårdsstaden är kanske början till ett samtal om att beteende spelar roll. 

Livsstilsfrågan har fått uppmärksamhet som kanske kan byggas vidare på inom HCS och 

diskussionerna om ett svenskt system för hållbarhetscertifiering. Det som tas upp i 

marknadsföring är dock snarare innovationsteknik än livsstilsval när hela spektret av 

hållbarhetsfrågor studeras, vilket indikerar att marknadsföringen inte är mogen för de mest 

omstörtande frågorna. 

Jämfört med bara en checklista ger en certifieringsprocess också en stämpel. De intervjuade 

gav olika svar på frågan om vad en stämpel från BREEAM Communities är värd utåt - 

antingen att det inte skulle påverka, att det var svårt att uttala sig om, eller att det skulle vara 

mycket positivt eftersom hållbarheten då blir definierad och använder ett känt system. För att 

certifieringen ska fungera som marknadsföring är det därför viktigt att den är känd. Huruvida 

en certifiering skulle hjälpa stadsutvecklingsprojektet att också prestera bättre på en 

hållbarhetsskala togs inte upp till diskussion, men hade varit intressant att ställa följdfrågor 

om. Om en hållbarhetscertifiering är som att vinna ett fint pris, får stadsdelen ett rykte att leva 

upp till och stoltheten över utmärkelsen kan också bidra till att hållbarhetsfrågan får mer 

prioritet. 

Certifieringskriterierna i BREEAM Communities har dels bristen men också fokuset på 

nyutveckling som främsta fallgropar. Nyutveckling och expansion av exempelvis kunskap, 

samarbeten och kollektivtrafik återspeglas inte i certifieringskriterierna, och ryms inte heller 

inom innovationspoängen. Eftersom Minneapolis inte alls har bostadsbrist i samma grad som 

Stockholm, är nya stadsutvecklingsprojekt inte det mest hållbara för staden. 

Hållbarhetscertifieringar ger få poäng för det befintliga. Ändå är den mest hållbara 
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bebyggelsen är det ofta det som redan är där, eftersom ett bygge kräver så mycket resurser att 

det tar lång tid att tjäna in i eventuellt minskat resursanvändande av det färdiga bygget.  

7.6 Avslutande diskussion  

Inledningsvis väcktes frågan huruvida hållbarhet är ett mål att nå eller en väg att vandra. 

Svaret ligger kanske i att vi måste konkretisera för att förstå, för att komma ihåg, och för att 

tala om vad vi menar. En av utgångspunkterna för detta arbete var att fylla begreppet 

hållbarhet med mening och innehåll istället för att urholka det. Då kan konkreta mål och 

kriterier vara ett verktyg. Vi måste dock vara väl medvetna om att alla aspekter inte lämpar sig 

lika väl som mål och kriterier på grund av att de är svårare att mäta. Om hållbarhet syftar på 

mål och kriterier, så syftar utveckling på riktning och förhållningssätt - en väg att vandra. Låt 

då hållbar utveckling syfta på en väg att vandra, en process och ett lärande, som använder 

mål, checklistor och certifieringar för att hitta en del av vägen. 
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Bilaga A 
Förekomst av marknadsföring kring vattenkontakt och delaktighet för Järva. Symbolernas 

betydelse anges i tabell 5 under del 5.3. Eftersom vattenkontakt inte är så relevant för Järva 

på grund av dess geografiska läge har kategorin ”vattenkontakt” uteslutits ur tabellen i 

bilaga A, och presenteras istället separat nedanför. 

Material och 

symbol för 

aspekter 

Delaktighet 

Järvalyftets 

hemsida 

(Stockholms stad, 

2012a)  

”Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan 

med andra parter skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som 

gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar.” 

 

Pålysning om Öppet Hus för de som bor eller arbetar i Rinkeby. 

 

”Skicka in dina förslag och synpunkter på framtidens Järva! 

Dela med dig av dina synpunkter och idéer om vad du tycker är viktigt 

att satsa på för framtidens Järva.” 

 

Järva 2030 – 

framtidsvisionen 

blir verklig 

(broschyr) 

(Stockholms stad, 

2012b) 

 

 

”Vision Järva 2030 har växt fram genom intensiva dialoger där alla 

parter i Järva medverkat: politiker, förvaltningar, företagare, föreningar 

– inte minst ett oräkneligt antal Järvabor.” (Joakim Larsson, 

Ytterstadsborgarråd) (s. 3) 

 

”Röster om Järva” – citat där Järvabor uttrycker vad de tycker om och 

saknar i Järva. (s.6 - 7) 

 

”En bra dialog med de boende är en förutsättning för utvecklingen av 

Järva. När vi startade Järvalyftet 2007 fanns ett utbrett missnöje bland 

våra hyresgäster, inte bara vad gäller skötseln av fastigheterna, utan 

framförallt för att vi inte lyssnade på de boende när vi planerade 

ombyggnader och förnyelse. Nu är läget ett helt annat. Det finns ett 

brett engagemang i området och nöjdheten bland de boende ökar hela 

tiden, säger Amra Barlov, områdeschef för Svenska Bostäder.” (s.7) 

 

”Dialogen med de boende har legat till grund för de förslag som nu 

arbetas fram.” (s. 9) 

 

”15 000 Järvabor har deltagit i dialoger om framtidens Järva” 

 

Utbildning och svenska språket som en viktig förutsättning för 

integration. (s. 11)  

 

Järva-andan: nätverk med över 400 medlemmar ”startat på 

stadsdelsförvaltningarnas initiativ, öppet för alla goda krafter i Järva” 

för att öka tryggheten. (s. 14) 

 

100 punkter för ett 

bättre Järva 

(Stockholms stad, 

”Har Du en idé som Du vill ha med på checklistan? Gå in på 

www.stockholm.se/jarvalyftet och läs mer om hur Du kan påverka. 

Välkommen att vara med och forma framtidens Järva!” 
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2012c) 

 

 

 

 

Delaktighet för ökad trygghet:  

”Svenska Bostäder genomför trygghetsundersökningar  

Redan 2006 genomförde Svenska Bostäder en stor 

trygghetsundersökning kring Järva. Över 1700 hyresgäster svarade, och 

deras svar blev utgångspunkten för Svenska Bostäders trygghetsarbete. 

Åtgärderna har redan genererat goda resultat, och arbetet fortsätter. Nya 

undersökningar sedan dess visar att Järvaborna upplever att tryggheten 

har ökat i området.” 

 

”Kartlägg behov för ökat företagande 

Att skapa fler jobb och ökat företagande på Järva är lika viktigt som det 

är svårt. En bra början är att ta ett helhetsgrepp på frågan och se vilka 

behov dagens företag har och vad som krävs för att nya ska starta. 

Nätverket Järvaandan har i samarbete med Stockholm Business Region 

ordnad flera företagarträffar kring Järva. Dessa möten ligger till grund 

för fortsatt arbete för ökat företagande.” 

 

Hållbara Järvas 

hemsida 

(Stockholms stad, 

2012d) 

          

 

”Vi satsar på dialog, information och miljöutbildning”. 

 

”Sju hus med 350 lägenheter renoveras energieffektivt av Svenska 

Bostäder i dialog med de boende. De boende i Järva får information 

och utbildning om klimat- och miljöfrågor.” 

 

”Ökad delaktighet och information 

En viktig del i projektet är en omfattande satsning på information till 

och dialog med de boende.” 

 

Hållbara Järva - 

Information och 

delaktighet 

(hemsida) 

(Stockholms stad, 

2012e)  

  
    

  

 

”Enbart satsningar på tekniska lösningar för att underlätta en hållbar 

livsstil räcker inte. En viktig del i projektet är en omfattande satsning 

på information till och dialog med de boende.” 

 

”Projektets sju mål för information och delaktighet: 

 Projektets satsningar på information och delaktighet ska bidra 

till ökad trivsel i de sju utvalda husen och inspirera till en 

hållbar livsstil gällande energi, transporter, konsumtion och 

avfallshantering även i övriga delar av Järvaområdet. 

 Beslut om boendestandard ska ske i samarbete med de boende. 

 Boende ska få information om installationer i husen och få hjälp 

att kunna använda sig av de nya möjligheter som tekniken ger. 

 Projektet ska bidra till att de boende får ökad kunskap om 

Järvas kulturhistoria och känner sig stolta över att bo i området. 

 Projektet ska sprida information om olika renoveringskoncept i 

Sverige och övriga Europa. 

 Projektet ska utbyta erfarenheter med andra kommuner som har 

liknande områden. 

 Projektet ska bidra till att uppfylla Vision Järva 2030.” 

Hållbara Järva 

(broschyr) 

Ur ”Tio punkter för ett hållbart Järva”: ”Information till och delaktighet 

med de boende, Miljöutbildningar” 
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(Stockholms stad, 

2010a)  

 

 

”Stockholms politiker, tjänstemän och medborgare har tillsammans 

utvärderat cykelvägarna i området i en analys som ligger till grund för 

Järvas nya cykelplan.” 

 

”Enbart satsningar på tekniska lösningar för att underlätta en hållbar 

livsstil räcker inte. En viktig del i projektet är en omfattande satsning 

på information till och dialog med de boende. Genom Järvadialogen får 

de boende möjlighet att lämna synpunkter och delta i beslut om 

renoveringen.” 

 

Bild på ungdomar som klistrar prickar i olika färger på en karta. 

Bildtext: ” Järvadialogen i Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta 

har totalt haft drygt 15 000 besökare.” 

 

”Bovärdar, miljövärdar, och miljöambassadörer i de sex renoverade 

husen utbildas för att sprida kunskap om en hållbar livsstil. Till de 

boende ges information om hur de kan spara energi, hur källsortering 

fungerar och var de ska göra av sitt farliga avfall. Alla lärare i skolor 

i Järvaområdet erbjuds miljöutbildningar. Även föreningar erbjuds 

utbildning i miljö- och klimatfrågor.” 

 

Järvabloggen 

(Stockholms stad, 

2011) 

 

”Järvabloggen är en blogg där ett antal olika personer skriver om 

aktuella och pågående händelser inom Järvalyftet, om nyheter och 

händelser av intresse för Järvaområdet och mycket annat.” (från 

Järvalyftets hemsida) 

 

(Obs: Har i maj 2012 inte uppdaterats sedan december 2011. Inga 

kommenterade inlägg.) 

 

Järvabildspel 

(Stockholms stad, 

2012f) 

 

 

”Delegationens Beslut: [...] Ökad delaktighet och information 

 

”Mål: […] Lokalt Engagemang” 

 

”Cykelvägsanalys mha cykelfrämjandet” 

 

”Delaktighet och information för beteendeförändringar i området 

 Samarbete med förskola, skola och gymnasium 

 Kulturhistorisk stig: Tidens Väg 

 Tidstypiskt boende – Tenstalägenheten 

 Energi, Miljö och teknik satsning och lokala arbetstillfällen på 

gymnasiet 

 Dialog med boende 

 Miljövärdar i varje hus 

 Cirkelledarutbildningar till föreningar” 

 

”Informationsspridning och överföring av erfarenheter till aktörer i 

Sverige och Europa 

 Referensgrupp 

 Handbok för att sprida erfarenheter från energieffektiv 
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renovering i Järva 

 Webbaserad information 

 Studiebesök” 

 

”Utvärdering och uppföljning 

 Tekniska, sociala som ekonomiska aspekter 

 Jämförelse med Hammarby sjöstad och andra 

miljöprofilområden 

 Syftar även till att möjliggöra en uppskalning till stadsdelsnivå 

av energieffektiviseringen 

 Metodiken blir den miljöprofilanalys som KTH utvecklade för 

Hammarby Sjöstad 

 

Vision Järva 2030 

(Stockholms stad, 

2009b)  

 

”Underlag till text- och bildmaterial har inhämtats från pågående, 

planerade och skisserade projekt, samt från intervjuer, enkäter, 

seminarier, workshops etc med boende och verksamma i området, 

kommunala förvaltningar och bolag, övriga offentliga institutioner, 

närings- och föreningsliv m fl, samt från den omfattande dialog- och 

remissprocessen hösten 2008.” (s. 2) 

 

Visionen är resultatet av ett digert arbete med många medverkande, 

avslutat med en omfattande dialog- och remissprocess hösten 2008. I  

denna process deltog politiker och tjänstemän, företag och föreningar, 

myndigheter och organisationer – men framför allt oräkneliga Järvabor. 

[…]i detta arbete är givetvis nya idéer och förslag mer än välkomna.  

Tveka inte att väcka nya tankar.  

Med Churchills välkända ord är detta inte slutet, det är inte ens början 

på slutet, det är möjligen slutet på början. 

Välkommen att vara med och forma framtidens Järva!” (s. 3) 

 

”Den viktigaste utgångspunkten har dock varit Järvabornas egen syn på 

sina stadsdelar, som bl a redovisades i den mycket omfattande 

undersökning, som genomfördes av Svenska Bostäder 2006, och som 

kommit till uttryck i den stora dialog- och remissrundan kring visionen 

hösten 2008.” (s. 5) 

 

”Detta dokument är bara ett första förslag, framtaget inom staden för att 

fungera som underlag och inspiration till en bred dialog och diskussion 

– med stadens sedvanliga remissinstanser, men framför  

allt med boende och verksamma kring Järva. Genom små och stora 

möten, fokusgrupper, utskick och utställningar, samt genom trycksaker 

och hemsidor, spreds information och förslag, tankar och idéer 

samlades in från Järvaborna. Parallellt pågick en remiss till rader av 

remissinstanser, inom och utom staden. Efter denna process, som 

pågick under hösten 2008, har visionen bearbetats varsamt, samt 

kompletterats med alla remissvar, som i sig utgör en diger idékatalog 

för det fortsatta arbetet. Visionsdokumentet i sin helhet godkändes av  

kommunfullmäktige den 20 april 2009 […] Detta innebär dock inte att 

dialogen och diskussionen kring Järva är över, tvärtom. Det finns alltid 

plats för fler goda idéer, tankar och förslag – och för åsikter om vad 
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som görs eller borde göras. Den processen tar aldrig slut. Den kommer 

att äga rum i formella ärenden av olika slag, men lika mycket i debatter 

och samtal, i och kring Järva.” (s. 6) 

 

”stadsutveckling: en pågående process utan slut. I det ligger också att 

nya förslag hela tiden kan tillkomma. Detta visionsdokument är i 

mycket en ögonblicksbild – även en vision utvecklas över tiden.” (s. 

43) 

 

”Förbättringar för lokalt arbetsliv, dynamik och stadsliv i områdenas 

centrum måste utredas. Stockholm Business Region har flera bra 

förslag kring detta. Stockholm Business Region får därför i uppdrag att 

utreda  

näringslivets behov av lokaler kring Järva, samt förutsättningarna för 

nya företag att starta och för befintliga att växa.” (s. 44) 

 

”Hundratals människor engagerade sig i höstens dialog och remiss om 

visionen. Deras samlade svar utgör en diger idékatalog. Utifrån denna 

och visionen i övrigt ska stadens nämnder och styrelser arbeta vidare 

inom sina respektive områden. Med fullmäktiges godkännande av 

Vision Järva 2030 blir bilden av framtidens Järva förhoppningsvis 

tydligare och genomförandet mer målmedvetet. Under åren fram till 

2030 kommer uppdrag att slutföras och nya kommer att tillkomma. Det 

finns alltid plats för fler goda idéer, tankar och förslag. På så sätt kan 

visionens idékatalog fortsätta att fyllas på av alla som vill. 

Välkommen att vara med och forma framtidens Järva!” (s. 45) 

 

Baksidestexten är en inbjudan att komma in med fler idéer. 

 

 

 

Vattenkontakt: 

”Friluftsbad/vattenland på Järvafältet: Järvafältet är en stor resurs som kan 

rymma betydligt fler aktiviteter än idag. Stadsdelarna kring fältet har långt till 

naturligt vatten och önskemålet om ett bad i området har framförts i många 

sammanhang” (100 punkter för ett bättre Järva) (Stockholms stad, 2012c). 

”nya attraktioner föreslås, som utomhusbad, evenemangsplats för friluftskonserter etc”  

(Vision Järva 2030) (Stockholms stad. (2009b). 
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Bilaga B 
Förekomst av marknadsföring kring vattenkontakt och delaktighet för Norra Djurgårdsstaden. 

Symbolernas betydelse anges i tabell 5 under del 5.3. Ett streck (-) indikerar att det inte fanns 

något innehåll i aktuell kategori. 

Material Delaktighet Vattenkontakt 

Norra 

Djurgårdsstadens 

hemsida 

(Stockholms stad, 

2012h) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

”Vi välkomnar idéer för ny 

verksamhet och förvärv av 

byggnader i Gasverket fram till 

och med den 30 juni 2012” 

”Miljöstadsdelen Norra 

Djurgårdsstaden sträcker sig 

från Husarviken i norr, över 

hamnområdet, till Loudden i 

söder och är ett av Europas 

mest omfattande 

stadsutvecklingsområden. 

Totalt planeras för 10 000 nya 

bostäder och 30 000 nya 

arbetsplatser som ska 

kombineras med en modern 

hamn och annan strategisk 

infrastruktur som Spårväg 

City.” 

 

”Visionsbild östra Hjorthagen 

möter Lilla Värtan. Källa: 

Tengbom arkitekter” – vy från 

vattnet, 

bostäder/service/kontorshus, 

kaj läng hela vägen, bryggor, 

fritidsbåtar, massa människor. 

 

”Detaljplan Norra 2. Källa: 

Aaro Designsystem” – vy över 

Husarviken. Delvis bryggor 

med fritidsbåtar, grönyta längs 

vattnet med trädplantering och 

cykel- och gångväg. 

 

”Fotomontage: Strandparken 

mot Husarviken. Källa: 

Andersson Jönsson Arktitekter” 

– människor i olika åldrar längs 

enpromenadväg. Grönyta längs 

vattnet med trädplantering och 

en brygga ut i vattnet med 

sittplatser.  

 

”Planerade bostäder med gröna 

tak längs Husarviken i 

detaljplan Norra 2. Källa: 

Joliark" – Gräs och enstaka träd 

mellan hus och vatten, stenlagd 



61 

 

strandkant med en uggla som 

landar, brygga i vattnet längs 

med stranden med pojke som 

fiskar och promenerande 

pensionärspar. 

 

”Vy över Norra 2 från 

Husarkiven. Källa: Tengbom 

Arkitekter” - Grönyta längs 

vattnet med trädplantering och 

cykel- och gångväg, stenlagd 

strandkant, brygga i vattnet 

längs med stranden med 

kajaker och människor. 

 

”Fotomontage Bobergs Torg. 

Källa: Jeppe Hein GmbH” - 

Torg med fontäner i marken 

och människor inne bland 

vattenstrålarna. 

 

”Volymstudie över Södra 

Värtahamnen från nordväst. 

Källa: Aaro Designsystem” – 

Hamnområde med kajer. 

 

”Volymstudie över Södra 

Värtahamnen från sydost. 

Källa: Aaro Designsystem” – 

Hamnområde med kajer. 

 

”Visionsbild Norra 

Djurgårdsstaden. Källa: 

Dynagraph” Kajer, 

hamnområde i mitten, Loudden 

i söder har bryggor med 

fritidsbåtar och belysning ut i 

vattnet. 

 

”Närheten till Kungliga 

nationalstadsparken och Lilla 

Värtans öppna vatten ger 

stadsdelen sin särprägel.” 

 

”Här byggs också två förskolor 

med sju avdelningar, en 

strandpark mot Husarviken och 

gröna gårdar med lekplatser.” 

Norra 

Djurgårdsstaden 

”Staden har ett nära samarbete 

kring en uppföljningsmodell 

”Stadsdelen ska klara ökad 

nederbörd, ett varmare klimat 



62 

 

Miljöstadsdel 

(hemsida) 

Stockholms stad, 

2012i) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

med Kungliga Tekniska 

högskolan, och med Clinton 

Climate Initiative inom ramen 

för det globala 

miljöprogrammet Climate 

Positive Development 

Program.” 

”Fortum driver, tillsammans 

med ett antal andra aktörer, ett 

forsknings- och 

utvecklingsprojekt kring ett 

smart elnät i Norra 

Djurgårdsstaden, med start i 

Hjorthagens första etapper.” 

 

”Att bo och arbeta 

Fokusområdet handlar om att 

söka lösningar för att kunna 

visa på vilka konsekvenser som 

våra val får, och hur var och en 

kan göra skillnad för helheten. 

Alla verksamma i området är 

en viktig del i hur exempelvis 

den totala energiförbrukningen 

slutligen blir. Därför ska det 

vara enkelt att se hur 

förbrukning och kostnad ökar 

eller minskar beroende på den 

egna användningen. 

Exempelvis genom 

användarvänliga installationer 

som underlättar att själv 

påverka den dagliga 

användningen av varmvatten 

och hushållsel. Delaktighet och 

engagemang och de val som 

boende och företagare i 

området gör spelar en 

avgörande roll i utvecklingen.” 

 

(”Norra Djurgårdsstaden ska 

vara ett skyltfönster mot 

världen för svenska företag. 

Genom medvetet och integrerat 

arbete kan ett innovativt 

område som Norra 

Djurgårdsstaden också leda till 

framgång för svenska 

miljöteknikföretag i andra 

och högre havsnivåer.” 

 

”Stadsdelen ska ha en mångfald 

av hållbara transporter: […] 

båtar” 
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länder.”) 

 

”Nationellt samarbete för 

hållbara städer 
För att svenska stadsdelar ska 

kunna bli socialt och 

miljömässigt hållbara krävs 

större samordning mellan stat, 

kommun och privata 

intressenter. Därför har 22 

samhällsaktörer startat ett 

gemensamt sätt att arbeta. Läs 

mer(Länk till annan webbplats, 

http://www.hallplatsen.nu)” 

 

Ämnesordet ”Miljöstadsdel” 

har en underrubrik som heter 

”Innovation”: 

”Norra Djurgårdsstaden 

Innovation ska främja 

utveckling och tillämpning av 

svensk miljöteknik och 

systemlösningar för hållbar 

stadsutveckling i området. 

Norra Djurgårdsstaden 

Innovation invigdes februari 

2010 och är initierad av 

Stockholms stad.  

Det är en mötesplats för att 

knyta kontakter, planera, 

genomföra, utvärdera och 

forska på hållbara lösningar. 

Här samverkar staden, 

näringsliv och akademi kring 

olika utvecklingsprojekt som 

ska bidra till att nå de högt 

ställda miljömålen inom Norra 

Djurgårdsstaden och 

VINNOVA och Clinton 

Climate Initiative är 

utvecklingspartners.  

Uppdraget för Norra 

Djurgårdsstaden Innovation 

vilar på tre ben. Det ska vara ett 

verktyg för att möta de 

utmaningar och behov som 

arbetet med att uppnå miljö- 

och hållbarhetsmålen i Norra 

Djurgårdsstaden innebär, 

Innovation ska 

http://www.hallplatsen.nu/
http://www.hallplatsen.nu/
http://www.hallplatsen.nu/
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marknadsföra svensk 

miljöteknik och kompetens och 

vara en arena för internationella 

samarbeten och projekt.” 

 

Norra 

Djurgårdsstaden – 

en av världens 

första 

klimatpositiva 

stadsdelar  

(sammanfattning 

av det 

övergripande 

programmet för 

miljö och hållbar 

stadsutveckling,  

juni 2010) 

(broschyr) 

(Stockholms stad, 

2010b) 

 

 
 

 
 

 

 
 

”Långsiktig planering och en 

gemensam målbild för alla 

inblandade aktörer är viktiga 

delar för att skapa en levande 

stadsdel med stark identitet. 

Stort fokus kommer att läggas 

på att skapa en hållbar livsstil. 

Delaktighet och engagemang 

från boende och företagare i 

området spelar en viktig roll i 

utvecklingen.” 

 

”Stadsdelen ska klara ökad 

nederbörd, ett varmare klimat 

och högre havsnivåer.” 

 

”Stadsdelen ska ha en mångfald 

av hållbara transporter: gång- 

och cykelbanor, tunnelbana, 

buss, spårväg, båtar, bilpooler.” 

Pressbilder 

(Stockholms stad, 

2012j) 

 
 

- Innehåller samma bilder som 

beskrivits under Norra 

Djurgårdsstadens 

huvudhemsida men inte bilden 

”Planerade bostäder med gröna 

tak längs Husarviken i 

detaljplan Norra 2. Källa: 

Joliark." 
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Norra 

Djurgårdsstaden – 

Vision 2030 

(Stockholms stad, 

2009a) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Kommunfullmäktige i 

Stockholms stad beslutade i 

miljöprogrammet 2008 - 2011 

att Norra Djurgårdsstaden ska 

ges en tydlig miljöprofil och att 

erfarenheterna från Hammarby 

Sjöstad ska tas tillvara.” (s. 4) 

 

”Det är endast med 

gemensamma ansträngningar 

som vi kan nå resultat. Det är 

ett arbete som kräver samsyn, 

samarbete och dialog.” (s. 4) 

 

”För att nå bästa resultat 

behöver många aktörer delta. 

Därför har näringslivet och 

Stockholms stad gått samman 

kring en framtidsbild som utgör 

en gemensam grund för 

skapandet av Norra 

Djurgårdsstaden” (s. 4) 

 

Förordet är underskrivet av 

Sten Nordin, Stockholms stad, 

och representanter från  

Nasdaq OMX, Fortum Sverige  

Tallink Silja, Vasakronan, 

Länsförsäkringar och Envac 

(Nasdaq OMX och 

Länsförsäkringar har etablerat 

sig i Norra Djurgårdsstaden). 

”I Norra Djurgårdsstaden 

kommer en miljöprofil 

kombineras med en modern och 

effektiv hamn för färje- och 

kryssningstrafik.” (s. 4) 

 

”Tillsammans kan vi ge 

Stockholm en miljöstadsdel i 

världsklass och en ny modern 

entré från Östersjön. […] Norra 

Djurgårdsstaden – en hamnstad 

i världsklass.” (s. 4) 

 

”Här kommer den växande 

storstaden att förenas med de 

värden som gör Stockholm 

unikt: närheten till vatten och 

natur.” (s. 6) 

 

”Stockholms position som 

ledande hamnstad och centrum 

i Östersjöregionen kommer att 

stärkas med framväxten av 

Norra Djurgårdsstaden. 

Stockholm är centralt placerat i 

den växande Östersjöregionen 

och kommer att ha de bästa 

förutsättningarna att betraktas 

som en nyckelhamn av fler och 

fler färje- och 

kryssningsrederier.  

Utvecklingen sker på flera 
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”Med kloka investeringar, 

genomtänkta beslut och 

konstruktiv dialog kan vi 

förena en snabbt växande stad 

med höga miljöambitioner och 

en långsiktig, ansvarsfull 

resurs-hushållning.” (s. 8) 

 

”Kommunfullmäktige i 

Stockholms stad beslutade i 

miljöprogrammet 2008-2011 att 

erfarenheterna från Hammarby 

Sjöstad ska tas tillvara”. (s. 8) 

 

”Climate Positive Development 

Program lanserades i maj 2009. 

Programmet är ett gemensamt 

initiativ mellan Clinton Climate 

Initiative och US Green 

Building Council och kommer 

att skapa ett nytt globalt 

riktmärke för hållbar 

stadsutveckling.  

Norra Djurgårdsstaden är ett av 

16 projekt i världen som 

programmet stödjer för att bli 

goda exempel på framgångsrik 

ekonomisk och miljömässig 

stadsutveckling. Projekten ska 

visa att städer kan minska 

koldioxidutsläppen och växa 

klimatvänligt.” (s. 9) 

 

”Innovationscentret kommer att 

vara en internationell 

mötesplats där staden, 

näringslivet och 

forskningsinstitutioner 

samverkar för att lyfta fram och 

visa upp det svenska kunnandet 

inom hållbarhet och 

stadsutvecklingsfrågor.” (s. 14) 

 

”Dynamiken i det 

utvecklingsarbetet blir 

spännande att både betrakta och 

delta i – inte minst för de 

boende och verksamma i 

stadsdelen. Lärdomar och 

fronter samtidigt. Parallellt med 

framväxten av en livskraftig 

stadsdel kommer visionära 

satsningar på hamnens 

infrastruktur att öka 

Stockholms attraktivitet som 

besöksmål. […] Genom 

utbyggnaden vid Norvikudden i 

Nynäshamn kommer 

Stockholm dessutom att få en 

modern godshamn som säkrar 

regionens framtida 

varuförsörjning. På så sätt kan 

hamnverksamheten i Norra 

Djurgårdsstaden fokusera 

tydligare på färje- och 

kryssningstrafik.” (s. 10) 

 

”Genom ett målmedvetet arbete 

för att minska utsläpp, 

energiförbrukning, avfall och 

buller tillhör Stockholms 

hamnar en av de mest 

miljövänliga hamnarna i 

världen. Norra 

Djurgårdsstadens offensiva 

miljöarbete med hamnverksam-

heten kommer att bli ett 

föredöme som – på samma sätt 

som Hammarby Sjöstad – låter 

tala om sig även långt utanför 

Sveriges gränser och locka 

studiebesök från hela världen.  

Med Norra Djurgårdsstaden 

kommer Stockholm att få en 

modern, miljövänlig och 

välkomnande entré för alla som 

anländer till staden 

vattenvägen.” (s. 11) 

 

”Men även på vattnet kommer 

kollektivtrafiken att utvecklas. 

Miljöanpassade båtbussar 

kommer att trafikera Norra 

Djurgårdsstaden för att binda 

samman stadsdelen med platser 

i omgivningen.” (s. 13) 

 

”I anslutning till 

hamnområdena anläggs 
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erfarenheter från Hammarby 

Sjöstad ska tillvaratas och 

förfinas.” (s. 16) 

 

Baksidestext: 

”Näringslivet och Stockholms 

stad kommer samordnat och 

fokuserat att arbeta med att 

genomföra framtidsbilden för 

Norra Djurgårdsstaden.  

Resan har bara börjat och 

många delprojekt ligger 

fortfarande långt in i framtiden. 

Men även om en rad centrala 

beslut fortfarande återstår att 

fatta, är det viktigt att alla 

aktörer och andra berörda 

samlas bakom en 

viljeinriktning som speglar den 

övergripande ambitionen.  

Vi vill därför välkomna alla 

som har ett intresse för 

utveckling att bidra med 

synpunkter och idéer. Alla 

perspektiv är viktiga i det 

fortsatta arbetet med att skapa 

Norra Djurgårdsstaden – en 

hamnstad i världsklass.” 

kajpromenader där 

arbetsplatser, restauranger, 

barer och butiker bidrar till att 

skapa en blandad 

stadsbebyggelse med liv och 

rörelse.” (s.16) 

 

”Vid gasverksområdets möte 

med Lilla Värtan kommer 

båtplatser att anläggas för de 

boende. Överhuvudtaget 

kommer stadsdelens långa 

maritima tradition att tas 

tillvara genom aktiviteter och 

satsningar med anknytning till 

sjöfarten.” (s. 19) 
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