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Sammanfattning 
Under utbildningen inom samhällsbyggnad med inriktning stadsplanering på KTH har det 
funnits två teoretiska koncept som varit centrala och återkommande: hållbarhetsbegreppet 
med de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt kommunikativ 
planering. Dessa två, inom teorin till stor del skilda tankesfärer har under utbildningen 
däremot sällan diskuterats i relation till specifika praktiska kontexter varför deras 
kompatibilitet inte problematiserats. Denna uppsats ämnar därför utforska hur en 
planeringsprocess präglad av ideal om hållbarhet och kommunikativ planering kan se ut i 
praktiken samt diskutera vilken potential en planeringspraktik inom detta teoretiska gränsland 
har att svara upp mot de ideal om hållbarhet och medbestämmande som den är präglad av. 
Mer specifikt ämnar uppsatsen undersöka frågeställningarna: 

 Hur ser en planeringspraktik styrd av ideal om hållbarhet och kommunikativ planering 
ut?  

 Vilka begränsningar och möjligheter kan en sådan praktik vara präglad av? 

Studien är tvådelad och inleds med en litteraturstudie av de två teoretiska koncepten 
hållbarhet och kommunikativ planering för att undersöka deras kompatibilitet från ett 
teoretiskt perspektiv. I studiens andra del utforskas begreppens kompatibilitet i 
planeringspraktiken genom att titta på Järvalyftet i Stockholm. Detta fall har funnits lämpligt 
då det präglas av uttalade ambitioner om både hållbarhet och medborgarinflytande samt för att 
det som pågående projekt erbjuder möjlighet till insyn i planeringspraktiken. I fallstudien 
utgörs materialet av officiella handlingar såsom Stockholm stads förslag till strukturplaner 
och politiska styrdokument. Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa intervjuer 
med en rad aktörer som på olika sätt och omfattning är eller har varit delaktiga i projektet 
Järvalyftet. Fokus har legat på planerarens och samhällsplanerings roll, dock har det 
empiriska materialet kompletterats med ytterligare berörda parter såsom intressegrupper, för 
att möjliggöra en vidare diskussion. 

Slutligen presenteras de slutsatser som dragits. Initialt de slutsatser som har hämtats från 
fallstudien Järvalyftet kring de problem och möjligheter som kan uppstå i en 
planeringspraktik präglad av ideal om hållbarhet och kommunikativ planering. Därefter görs 
en mer vidgad diskussion kring de mer generella problem och potentialer som kan tänkas 
uppstå i en samtida planeringsprocess som influeras av de båda teoretiska begreppen. 
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Abstract 
Two theoretical concepts have been central and reoccurring throughout the urban and regional 
planning program at Kungliga Tekniska högskolan (Royal Institute of Technology) in 
Stockholm: sustainability with its three aspects ecological, economic and social sustainability, 
and communicative planning. The two concepts are within theory often discussed separately, 
and their compatibility has rarely been problematized in relation to applied planning practice 
during the education. The aim of this thesis is therefore to explore what a planning process 
influenced by sustainability and communicative planning ideals might look like, as well as to 
discuss the potential of a planning practice within this theoretical borderland to achieve the 
ideals of sustainability and citizen participation which also constitutes it. Explicitly, the thesis 
aims to explore: 

 What might a planning practice governed by sustainability and communicative 
planning ideals look like? 

 What are the possibilities and limitations linked to this kind of practice? 

The study is divided into two parts. Initially, a literature review maps the two theoretical 
concepts sustainability and communicative planning, to explore their compatibility from a 
theoretical perspective. Secondly, the concepts’ compatibility in planning practice is explored 
by conducting a case study of Järvalyftet in Stockholm. This project was chosen because it 
provides an opportunity to explore the relation between sustainability and communicative 
planning within an existing practical planning process. The case study is based on official 
planning and strategic documents, at project and city level. Empirical qualitative data has 
been collected by interviewing different actors that to varying degrees have been involved in 
the Järvalyftet project. The focus has been on the role of spatial planning and the planners, but 
the empirical data has also been supplemented with the views of other affected parties to 
facilitate a broader concluding discussion. 

The last part of the thesis presents the final conclusions. Firstly the conclusions which are 
linked to the Järvalyftet case study regarding the observed issues and possibilities that can 
occur in planning practice based on ideals of sustainability and communicative planning. 
Lastly, a broader discussion addresses the more general problems and potentials that are likely 
to spring from a contemporary planning process influenced by both of the theoretical 
concepts.  

 

 

 

 

 

Keywords: urban and regional planning, communicative planning, sustainability, Järvalyftet



3 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 1 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Introduktion ................................................................................................................................ 5 

Bakgrund, syfte och forskningsfrågor .................................................................................... 5 

Metod ...................................................................................................................................... 6 

Litteraturstudie .................................................................................................................... 6 

Fallstudie ............................................................................................................................. 6 

Kvalitativa intervjuer .......................................................................................................... 6 

Reflexivitet .......................................................................................................................... 8 

Disposition .............................................................................................................................. 8 

Teori ........................................................................................................................................... 9 

Hållbarhet ............................................................................................................................... 9 

Begreppets historik ............................................................................................................. 9 

Hållbarhetens tre aspekter ................................................................................................. 10 

Hållbarhet i en svensk kontext .......................................................................................... 12 

Hållbarhet inom samhällsplanering .................................................................................. 13 

Styrkor och svagheter med hållbarhetsbegreppet ............................................................. 14 

Kommunikativ planeringsteori ............................................................................................. 17 

Begreppets historik ........................................................................................................... 17 

Innebörden av kommunikativ planering ........................................................................... 17 

Kommunikativa ideal inom samhällsplaneringen ............................................................. 19 

Kommunikativ planering i en svensk kontext .................................................................. 19 

Styrkor och svagheter med kommunikativ planering ....................................................... 20 

Gränslandet mellan två teorier .............................................................................................. 22 

Järvalyftet ................................................................................................................................. 24 

Bakgrund .............................................................................................................................. 24 

Området ............................................................................................................................. 24 

Järvalyftets uppkomst ....................................................................................................... 26 

Mål och struktur ................................................................................................................ 27 

Hållbarhet inom Järvalyftet .................................................................................................. 29 

Hållbarhet i Stockholm stads planering ............................................................................ 29 

Hållbarhet i Järvalyftet ...................................................................................................... 30 

Hållbara Järva ................................................................................................................... 31 



4 
 

Deltagande i fallstudien ........................................................................................................ 32 

Genomförande ................................................................................................................... 32 

Resultat av Järvalyftets dialoger ....................................................................................... 33 

Hållbarhet och kommunikativ planering i fallstudien .............................................................. 37 

Avslutande diskussion .............................................................................................................. 42 

Reflektioner för fortsatt arbete ................................................................................................. 46 

Referenser ................................................................................................................................. 47 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 47 

Internetkällor ........................................................................................................................ 50 

Muntliga källor ..................................................................................................................... 51 

Bilagor ...................................................................................................................................... 52 

Bilaga 1: Intervjumall Järvalyftet ......................................................................................... 52 

 



5 
 

Introduktion 

Bakgrund, syfte och forskningsfrågor 
Begreppen hållbarhet och medborgardeltagande är i dagsläget aktuella i den generella 
samhällsdebatten. Det talas ofta om att hållbarhet ska uppnås, oavsett om det handlar om 
miljömässiga, ekonomiska eller sociala aspekter. Samtidigt får medborgarinflytande allt större 
utrymme, och vikten av att ta beslut som är väl förankrade hos allmänheten blir allt tydligare. 
Dessa två begrepp har också varit centrala under samhällsplaneringsutbildningen på KTH i 
Stockholm. Något som dock inte har varit lika framträdande är hur de kan kombineras inom 
en planeringspraktik. Hållbarhetsbegreppet kräver i vissa avseenden en normativ 
planeringsansats (Opschoor & Reijnders 1991), då det handlar om att forma människors 
beteende, få nya stadsdelar att möta miljörelaterade mål eller öka socio-ekonomiska värden. 
Planeringsprocesser som anammar kommunikativa planeringsideal försöker samtidigt skapa 
utrymme för invånare och sakägare att forma programinnehåll, meddefiniera problem och 
målbilder. Detta ska i bästa fall ske under öppna former där effekterna av externa 
maktrelationer är minimerade. Det är här de två begreppens simultana tillämpning blir 
paradoxal. Det ena kräver en fostran i hållbarhet av medborgarna för att uppnå sin fulla 
potential. Det andra förespråkar deliberativa processer vilket innebär att aktörerna ska 
eftersträva överenskommelse, ömsesidig respekt och tolerans, samt att processen baseras på 
en aktörsneutral agenda. Denna till synes stora skillnad i principiell utgångspunkt var det som 
fick mig intresserad av att skriva ett examensarbete på temat. Förhoppningen är att läsaren 
efter att har läst arbetet blivit uppmärksammad på det som jag benämnt ”paradoxal” i titeln, 
baserat på innehållet i uppsatsens teoridel, följande fallstudie och diskussion. 

Hållbarhetsbegreppet för i mitt tycke ibland med sig en viss underton av utilitarism, där 
allmänna och långsiktiga mål sätts och ses som prioriterade gentemot den enskilda individen. 
Tendensen är att reduktion av värden eller lidande på person- eller gruppnivå kan legitimeras 
om det gynnar kollektivet, eller i det här fallet den ”hållbara utvecklingen”. Detta går stick i 
stäv med tankarna i den kommunikativa planeringsteorin där fokus är på meddefinierande, 
medbestämmande och öppna processer.  

Trots att begreppen till viss del framstår som inkompatibla är det inom dagens 
planeringspraktik svårt, och kanske inte önskvärt, att välja att endast förhålla sig till det ena av 
de två dominerande begreppen. Att arbeta med hållbarhetsfrågor men bortse från önskemål 
om medbestämmande, alternativt tillämpa kommunikativa ideal men bortse från 
hållbarhetsaspekter. För en planerare räcker det inte med att ha god kännedom om teorier, 
avgörande är istället kunskap om hur de kan implementeras samt vilket möjligt genomslag de 
kan få i praktiken.  

Men hur kan då en planeringspraktik vägledd av ideal om hållbarhet och kommunikativ 
planering ut? Vilka möjligheter och begränsningar kan en sådan praktik vara präglad av? 
Utifrån dessa forskningsfrågor och med syfte att bistå blivande planerare med förståelse om 
hur dessa två begrepp kan hanteras i en praktisk planeringssituation avser uppsatsen att 
utforska och diskutera den samtida paradoxen inom samhällsplanering mellan ideal om 
hållbarhet och kommunikativ planering. 
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Metod 
Studien är tvådelad, med en inledande teoretisk överblick av de två teoretiska begreppen 
hållbarhet och kommunikativ planering, och därefter följer en fallstudie där de två teoriernas 
kompatibilitet i planeringspraktiken utforskas.  

Litteraturstudie	
Uppsatsens inledande teoretiska översikt baseras på en litteraturstudie där en bred och aktuell 
bild av de båda koncepten har eftersträvats. För att inte få en enkelriktad bild har litteratur 
som har olika synsätt på vilken roll begreppen spelar för samhället och inom den fysiska 
planeringen använts. I största utsträckning har artiklar från vetenskapliga tidskrifter med 
förgranskning använts. I vissa fall har även internetkällor använts, men det har då eftersträvats 
att de kommer från så välkända och etablerade aktörer som möjligt. Litteraturstudien ligger 
till grund för både de grundläggande mer redogörande delarna av teorin, men har också 
används för att bistå analysen och den avslutande mer generella diskussionen.  

I uppsatsens andra del, som undersöker hur planeringspraktiken i fallet Järva har influerats av 
begreppen hållbarhet och kommunikativ planering, har material såsom gällande lagar och 
regelverk, policydokument på nationell, kommunal och projektnivå samt informationsblad 
och mer allmänna skrivelser studerats. Utöver denna litteraturstudie har intervjuer med 
aktörer och intressenter inom projektet genomförts, för att få en så rättvisande och rik 
förståelse som möjligt av den planeringspraktik som projektet inneburit. 

Fallstudie 
Fallstudier är enligt Backman (2008) en bra metod att tillämpa när forskningsobjektet är 
komplext. Vidare så menar han att: ”en fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska 
miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna” (Backman 
2008:55). I detta fall handlar det om att undersöka fenomenen deltagande och hållbarhet inom 
gränsen för den kontext som Järvalyftet utgör. Enligt Ejvegård (2003) är fördelen med 
fallstudier att de erbjuder forskaren en möjlighet till förståelse av en företeelse utan behov av 
att redogöra för alla de instanser då företeelsen förekommer. Dock så innebär det givetvis 
även en begränsning, då de slutsatser som dras efter en enskild fallstudie aldrig kan sägas ge 
en komplett bild, eftersom andra liknande studier mycket väl kan resultera i andra slutsatser. 

I uppsatsen har kompatibiliteten mellan begreppen hållbarhet och kommunikativ planering i 
planeringspraktiken studerats genom ett fokus på Järvalyftet i Stockholm. Detta fall var 
lämpligt då projektet har en uttalad ambition att det ska bygga på deltagande av medborgare 
och andra berörda aktörer. Samtidigt ska det arbetas mot övergripande mål som Stockholms 
Stad formulerat i policydokument vilka har tydliga hållbarhetsambitioner. Fallet svarar därför 
bra mot uppsatsens forskningsfrågor.  

Kvalitativa intervjuer 
För att få en så god förståelse som möjligt av planeringspraktiken i fallet Järva har kvalitativa 
intervjuer genomförts.  Sju intervjuer med aktörer och intressenter kopplade till Järvalyftet har 
genomförts under perioden april till juni 2012. Syftet med intervjuerna har varit att 
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komplettera den förståelse som inhämtats genom litteraturstudien, samt att förhoppningsvis få 
ta del av mer informell information kring processen och de olika aktörernas perspektiv. 

Eftersom arbetet har det uttalade syftet att undersöka hur de två teoretiska begreppen yttrar sig 
i planeringspraktiken har selektionen av intervjupersoner inriktats på människor som arbetar 
med planering eller arbetar med planerare. Perspektiv från människor som blir påverkade av 
det planerare arbetar med finns också representerade. De som har intervjuats är följande:  

 Högre tjänsteman på Stockholms stad, arbetar med samordningen av de olika 
offentliga och privata aktörerna inom fallstudien. 

 Informationsansvarig på kommunalt bostadsbolag, medverkande i medborgardialogen 
i fallstudieområdet 

 Privat samhällsplaneringskonsult involverad i framtagandet av dialogmodellen i en av 
fallstudieområdets berörda stadsdelar. 

 Planerare på Stockholms stads stadsbyggnadskontor med uppgift att arbeta med 
strukturplanerna i området. 

 Tjänsteman på Stockholms stads miljöförvaltning som arbetar med ekologiska 
hållbarhetsfrågor inom fallstudieområdet. 

 Boende i området och representant för intresseorganisationen nätverket Järvas framtid. 

 Boende i området och representant för intresseorganisationen Megafonen. 

Eftersom de kvalitativa intervjuerna genomförts med personer som ansetts vara relevanta för 
studien har urvalsmöjligheten bland intervjupersoner till viss del varit begränsad. Av de sju 
intervjuer som gjorts var endast en med en kvinna, resten med män. Det är även ganska snäv 
åldersfördelning på intervjupersonerna, då sex av sju är i medelåldern. Den etniska bredden på 
de som intervjuats är inte heller så stor. Fem av intervjuerna var med personer som 
intervjuades baserat på sin yrkesroll och kan därför antas vara en aning försiktiga i sina svar 
då de inte vill säga något som påverkar deras relation till arbetsgivare. Detta var en 
bidragande orsak till att de i uppsatsen benämns som Intervjuperson 1-7. Sammantaget, 
baserat på det som nämnts ovan, kan sägas att intervjupersonerna representerar en ganska 
liten del av de som blir påverkade av eller är involverade i projektet. Denna snedfördelning 
kan leda till att det finns en risk att materialet blir något vinklat. 

Intervjuerna har genomförts med en intervjumall som grund (se Bilaga 1), vilken har 
anpassats något beroende på vilken aktör intervjupersonen representerar. Vid genomförandet 
av intervjuerna har det eftersträvats att minimera förekomsten av ledande frågor. Det har i så 
stor utsträckning som möjligt varit ett öppet samtal, med mycket utrymme för berättande och 
följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) visar forskning att intervju baserad på öppna 
frågor tenderar att ge mer utförliga svar. Risken med detta menar Ejvegård (2003) dock är att 
samtalet kan få en inriktning som med- eller omedvetet får en viss vinkling. Det har därför i 
största möjliga mån säkerställts att så mycket material som möjligt varit relevant för de 
aktuella forskningsfrågorna.  

Flera av de som intervjuats får anses vara ”eliter” (Kvale & Brinkmann 2009:163), då de är 
experter inom sina respektive områden samt att det arbete som de utför påverkar andra 



8 
 

människors levnadsförhållanden. Det är i sådana situationer viktigt att personen som 
intervjuar är väl påläst och insatt i ämnet, då det ofta förekommer facktermer och 
beskrivningar av samhälleliga processer. Intervjupersoner i dessa positioner har ofta en viss 
vana att bli intervjuade, och tenderar därför att hålla sig till vissa tematiska spår (Kvale & 
Brinkmann 2009). Det blir då intervjuarens uppgift att försöka bryta detta för att se till att en 
så givande intervju relaterat till forskningsfrågan som möjligt genomförs. 

Reflexivitet 
Vid vetenskapligt arbete i allmänhet och också vid genomförandet av en kvalitativ uppsats 
som denna är det viktigt att studenten eller forskaren inte bara försöker tänka kritiskt kring 
materialet eller när det ska dras slutsatser. Det är samtidigt viktigt att utöva en slags 
självreflektion för att hela tiden påminna sig själv om vad som kan tänkas färga resultatet.  
Trots att en objektiv inställning eftersträvas, blir det oundvikligt att producera ett material 
som inte påverkats av författares egna värderingar eller tidigare erfarenheter. Inom litteraturen 
kring kvalitativ metodik används termen ”reflexiv objektivitet” (Kvale och Brinkmann 2009). 
Detta innebär att forskaren uppmärksammar sin oundvikliga subjektivitet och antar 
försiktighet och påpekar hur detta kan komma att påverka objektiviteten, det empiriska 
materialet och slutsatser.  Enbart det faktum att den aktuella frågeställningen valts på eget 
initiativ bör ställa frågor. Valet av forskningsfråga påverkas av att det finns ett intresse, och 
ett intresse gör att det sedan tidigare finns tankar och föreställningar om hur saker bör 
fungera. Därför blir det extra intressant att som forskare kunna utmana sig själv och försöka 
inta en självmedveten och självkritisk utgångspunkt.  

Till följd av att området som valts som fallstudie på flera sätt är socialt utsatt (mer om det i 
beskrivningen av fallstudien) bör ytterligare försiktigare inställning tas av forskaren. 
Forskaren måste därför vara medveten om detta och finna en slags balans, samtidigt som den 
egna rollen i förhållande till subjekten måste beaktas. Att som extern individ komma till ett 
relativt okänt område och baserat på en relativt kort studie göra antaganden och bedömningar 
måste ske med försiktighet och noggrannhet. Detta för att säkerställa att förutfattade meningar 
samt stigmatiserande fördomar inte reproduceras genom det vetenskapliga arbetet. Att dra för 
snabba eller kontroversiella slutsatser kan vara riskabelt om forskaren inte har tillräckligt på 
fötterna.  

Disposition 
För att kunna föra en relevant diskussion rörande uppsatsens frågeställningar behöver vissa 
steg genomföras och presenteras. Initialt görs en genomgång av de teoretiska begreppen 
hållbarhet och kommunikativ planering samt deras teoretiska (in-)kompatibilitet. Därpå följer 
en mer explorativ del där de två begreppens roll i planeringspraktiken i Järvalyftet undersöks. 
Denna del avslutas med en analys av de teoretiska lärdomarna i relation till en reell kontext. 
Slutligen följer en vidgad, mer generell, spekulativ diskussion om de två teoretiska 
begreppens potential eller begränsning inom samhällsplaneringen i stort.   
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Teori 
I detta kapitel kommer det göras en teoretisk genomgång av de två begreppen som uppsatsen 
ämnar basera dess analys på: hållbarhet och kommunikativ planeringsteori. 
Hållbarhetsbegreppet rör många olika branscher och områden i samhället, men fokus i detta 
fall kommer vara på teori som relaterar till den fysiska planeringen. Begreppen behandlas 
initialt var för sig, med en genomgång av uppkomst, vad deras syfte är, och slutligen vilken 
kritik som finns mot begreppen och hur de används. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
hur begreppen fungerar tillsammans på ett teoretiskt plan, i avsnittet som heter Gränslandet 
mellan två teorier. 
 

Hållbarhet 

Begreppets historik 
Tankar och ambitioner kring hållbarhet har under de senaste decennierna alltmer influerat 
policys på global, nationell och lokal nivå. Här följer en kortare historisk genomgång av 
hållbarhetsbegreppets uppkomst. Bland indianstammar och människor som levt av och i 
direkt kontakt med naturen har det i många hundra år funnits en syn på världen som något 
som måste värnas och förvaltas för kommande generationers skull: där harmoni med miljön 
och naturen varit central. Detta synsätt står i kontrast till det dominerande i västvärlden där 
det under de senaste seklerna funnits en syn på naturen som något som människorna kan och 
ska härska över. Begreppet hållbarhet användes först inom skogsindustrin där det innebar att 
inte ta ner fler träd än vad som kunde växa fram till nästa avverkning, ordet användes med 
denna innebörd redan 1713 (Kuhlman & Farrington 2010) 

Vid FNs möte i Stockholm 1972 togs ett viktigt steg i utvecklingen mot begreppet hållbar 
utveckling. Här uppmärksammades människans förvaltning av miljön och behovet av att 
skapa möjligheter att bedöma miljöpåverkan av mänsklig verksamhet (Mebratu 1998). Detta 
möte resulterade i att FN skapade sitt miljöprogram, UN Environment Programme, samt att 
flera av de medverkande länderna inrättade miljöskyddsmyndigheter på nationell nivå 
(Drexhage & Murphy 2010). Ungefär vid samma tidpunkt som mötet i Stockholm ägde rum 
möttes en rad prominenta vetenskapsmän i Rom för att tala om de miljöproblem som världen 
stod inför. Mötet resulterade i dokumentet The Limits of Growth, och gruppen som samlades 
går idag under namnet ”The Club of Rome”. Rapportens huvudtanke var att om den snabba 
ekonomiska utvecklingen under 60-talet och 70-talet fortsatte så skulle industrisamhället 
behöva utvinna och göra av med mer resurser än vad naturen kunde producera (Mebratu 
1998).  

Den mest klassiska definitionen av hållbar utveckling myntades i rapporten Our Common 
Future publicerad 1987 av the World Commission on Environment and Developments, mer 
känd som Brundtland-rapporten. Definitionen lyder: ”development which meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 
(Drexhage & Murphy 2010:2). Vilket ungefärligt översatt ger: “[en hållbar] utveckling som 
möter den nuvarande generationens behov utan att riskera att kommande generationer inte kan 
tillgodose sina egna behov.” Denna rapport godkändes av FNs generalförsamling vilket i sin 
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tur gav termen hållbar utveckling politisk tyngd. Definitionen i Our Common Future trycker 
enligt Mebratu (1998) dels på vikten av en utjämning av det globala välståndet och en mer 
rättvis fördelning av resurserna i världen idag, samtidigt som den ger utrymme för stater att 
införa ekonomisk och social styrning för att kontrollera utvecklingens påverkan på 
naturvärden. Det kan också ses som att denna definition uppmanar till en synsätt som syftar 
till att fördela rättigheter och skyldigheter både spatialt mellan de generationer som idag lever 
på planeten, men också temporalt, mellan nuvarande och kommande generationer (Naess 
2001). Det finns två grundläggande idéer för hur hållbarhet som begränsas av planetens 
resurser ska kunna uppnås. För det första måste konsumtionen av ändliga resurser minska, 
eftersom de idag utnyttjas i en snabbare takt än vad de kan återhämta sig. För det andra måste 
det ske en omfördelning av hur resurser används globalt, från den utvecklade världen till de 
områden i världen som behöver resurserna för att kunna nå grundläggande drägliga 
levnadsförhållanden (Naess 2001). 

Vid FNs första klimatkonferens som ägde rum i Rio de Janeiro 1992 närvarade representanter 
från 187 stater, varav 100 statschefer, och det gjordes vid detta tillfälle formella försök att 
skapa strategier för att nå hållbar utveckling (United Nations 2011). Mötet i Rio de Janeiro 
resulterade i handlingsplanen Agenda 21 där det definierades vilka handlingar som skulle 
genomföras i syfte att uppnå mål inom de olika hållbarhetsaspekterna samt vilka roller stora 
aktörer ska spela. Det fanns även ett åtagande som innebar att de mer utvecklade länderna 
skulle avsätta en del av sin BNP för denna typ att utvecklingsfrågor samt att ett skifte mot mer 
miljövänliga teknologier skulle eftersträvas (Drexhage & Murphy 2010).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att tankar om hållbarhet funnits under lång tid, men att det 
var först i samband med Our Common Future som begreppet fick en tydligare påverkan på 
skapandet av policys och mer utrymme i den allmänna samhällsdebatten. Idag är hållbarhet 
något som präglar många branscher och verksamheter, och som ges utrymme när målbilder 
och företagspolicys formuleras på många håll i samhället. 

Hållbarhetens tre aspekter 
Hållbarhetsbegreppet innefattar de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
Dessa tre ses som beroende och hållbar utveckling illustreras ofta med hjälp av tre pelare som 
tillsammans bär upp samhället, där varje ben är nödvändigt för att inte konstruktionen som 
helhet ska falla samman. Ett annat vanligt sätt att visualisera begreppet är i ett Venn-diagram 
med tre partiellt överlappande cirklar som motsvarar de olika aspekterna (Barrett & Grizzle 
1999). Var och en av de tre cirklarna uppfyller sin egen hållbarhetsaspekt, men det är bara i 
det område där de täcker varandra som hållbarhet uppnås. De tre aspekterna har i sin tur 
aspekter eller kriterier som kan användas för att säkerställa eller bedöma om något är hållbart. 
Dessa kan som påpekas av Bell och Morse (2008) variera mycket beroende på vilket 
sammanhang det handlar om, men nedan följer en beskrivning av kriterier som vanligtvis 
relateras till respektive hållbarhetsaspekt. Det ska också tydliggöras att det inte finns någon 
allmängiltig definition av hållbarhet, och inte heller av vad de olika aspekterna ska innefatta. 
De aspektkriterier som valts att tas med här är sådana som är ofta förekommande inom 
samhällsplaneringen och den allmänna samhällsdebatten. 
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Ekologisk hållbarhet definieras ofta som hushållandet av naturresurser, att värna om biologisk 
mångfald och att minimera miljöpåverkan som projekt, livsstil eller företag genererar. 
Människor och andra arter är direkt beroende av tillståndet i den miljö de lever, och därför är 
det avgörande att dessa miljöer inte förstörs. För att förenkla det lite så mäts den ekologiska 
hållbarheten vanligtvis med hjälp av en av två metoder. Antigen så undersöks förändringar i 
förekomsten av arter känsliga för miljöförändringar, eller så görs inventeringar av samtliga 
arter; alltså biodiversiteten (Bell & Morse 2008). Inom stadsplaneringen talas det ofta om att 
inte ta jungfrulig mark i anspråk, att minimera koldioxidutsläpp genom att främja kollektiva 
färdmedel eller tillämpa grön teknik vid ny- eller ombyggnation. Genom att styra hur mark 
används kan behovet av att resa minskas, vilket leder till en minskning i utsläpp från 
transporter. 

Ekonomisk hållbarhet har länge inneburit att samhället inte ska vara för konjunktur- eller 
branschberoende då det vid globala svängningar kan leda till dramatiska konsekvenser. 
Ekonomin ska i sig själv vara hållbar (Basiago 1999), något som kan åstakommas genom 
resiliens och diversititet. Det kan också handla om att använda de resurser som finns så 
effektivt som möjligt, vilket främjar ekonomiska värden samtidigt som det gynnar ekologisk 
hållbarhet. När det talas om hållbarhet i teorin ses inte en satsning på den ekonomiska 
aspekten som en del av lösningen. Å andra sidan så tenderar reell tillväxt att vara orienterad 
mot just ekonomiska mål (Drexhage & Murphy 2010). Ofta när det talas om denna aspekt så 
nämns ett skifte mot en grön ekonomi. Det innebär dels en satsning på miljövänliga 
teknologier som anses ha liten påverkan naturen, men också en kvantifiering av ekologiska 
och sociala värden som tidigare inte gjordes. Genom att synliggöra den verkliga kostnaden för 
vissa resurskrävande branscher på naturvärden så skulle dessa automatiskt minska genom 
principen om tillgång och efterfrågan. 

Social hållbarhet handlar generellt om att människor ska ha samma rättigheter oberoende av 
kön, ålder, etnicitet, klass, religiös åskådning samt kultur (Dempsey et al. 2011). En annan 
återkommande del av den sociala aspekten är människors hälsa och möjligheter till rekreation. 
Det kan inom den fysiska planeringen innebära att det säkerställs att områden är tillgängliga 
för alla, eller att det arbetas med att stärka trygghetskänslan (Bell & Morse 2008). Det kan 
också innebära att det skapas möjligheter för social interaktion i den byggda miljön vilket 
anses främja sammanhållning, skapandet av nya sociala band, och deltagande i formandet av 
ett områdes karaktär. Det kan därför innebära att det eftersträvas en bebyggelse som är 
funktionsblandad och där olika boendeformer samsas för att på så sätt skapa en levande 
stadsmiljö under så många av dygnets timmar som möjligt. Urban social hållbarhet kan som 
Dempsey et al. (2011) visar delas upp i rent fysiska aspekter, som attraktiva platser och 
tillgänglighet, och processer som tar plats inom den fysiska miljön, som exempelvis sociala 
nätverk och känsla av gemenskap. Detta innebär att planeringen både måste se till hur 
området avses fungera initialt, men också bedöma vilka förutsättningar det finns för mer 
komplexa sociala relationer att fungera och utvecklas. 

I teorin finns det exempel på hur de tre aspekterna kan vara ömsesidigt beroende, finns 
exempelvis en stark social grund kan det komma att influera de ekonomiska och ekologiska 
delarna (Dale et al. 2008). Ett samhälle eller grannskap där det finns väletablerade sociala 
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band har större benägenhet att värna sina omgivningar samt att vara villiga att investera i 
området (Hargreaves 2004). Det finns också samband som pekar på hur närheten till naturnära 
rekreation ökar människors vilja att motionera vilket i sin tur leder till ökade social värden då 
sjukdomsfall minskar. Detta är dock inte ett självklart utfall, då de olika aspekterna ofta är 
kontraproduktiva i dagsläget. Att eftersträva exempelvis ekonomisk hållbarhet genererar inte 
nödvändigtvis ekologisk hållbarhet. Det är mer vanligt att det uppstår konflikter då olika 
aktörer har olika tolkningar och värden de anser vara mer viktiga än andra. 

Generellt ska de tre aspekterna vara simultant uppfyllda för att kunna benämna något som 
hållbart. Det ska alltså inte vara någon aspekt som åsidosätts. Dock så har det visat sig att 
aspekterna får olika vikt beroende på vilken aktör som definierar dem, samt vilket 
sammanhang det handlar om (Connelly 2007). Owens (1994) tydliggör dock att varken 
ekonomiska eller sociala värden skulle ha någon betydelse om det inte togs någon hänsyn till 
ekologiska värden. Det skulle inte finnas några ekonomiska system eller sociala relationer om 
det inte fanns någon plats där de kunde äga rum. På samma sätt skulle det inte kunna finnas 
någon ekonomi om det inte fanns några människor som kunde producera varor eller utvinna 
resurser. Detta kan representeras visuellt av en ekologisk cirkel som innefattar en social cirkel 
som i sin tur innefattar en ekonomisk cirkel (Lozano 2008). 

Hållbarhet	i	en	svensk	kontext	
Det finns som tidigare nämnt ingen exakt allmän definition av vad hållbarhet är, men för 
denna studie kan det kan vara intressant att titta närmare på hur begreppet används i en svensk 
kontext. I Sverige styrs definitionen inom offentlig verksamhet där den fysiska planeringen 
ingår av regering och riksdag, samt av kommuner och landsting. Det mest aktuella 
dokumentet som behandlar hållbar utveckling på nationell nivå publicerades 2006 och heter 
Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling 
(Miljödepartementet 2006). Det finns i detta dokument ingen uttalad definition, istället talas 
det om en vision för hållbar utveckling som baseras på fyra grundprinciper. Dessa är: 

 Långsiktighet – inte kortsiktighet: politiska beslut som fattas ska sträva efter att 
balansera de tre hållbarhetsaspekterna i ett längre tidsperspektiv. 

 Nyttja – inte utnyttja: nyttja, skapa och investera i resurser, oavsett om de handlar om 
naturtillgångar, infrastruktur eller humankapital.  

 Understödja – inte undergäva: kopplingen mellan de tre hållbarhetsaspekterna ska 
uppmärksammas och stärkas. En integrerad helhetssyn på samhället gör att utveckling 
endast är möjligt om det finns ett tydligt ömsesidigt beroende mellan miljö, människa 
och ekonomi. 

 Samverka – inte motverka: det ska skapas förutsättningar för ett samhälle där alla 
medborgare känner delaktighet och på lika villkor kan utöva demokrati, oavsett ålder, 
kön, etnicitet, sexuell läggning eller religiös åskådning. 

(Miljödepartementet 2006:7) 

Utöver dessa fyra grundprinciper för vad hållbarhet är presenteras i dokumentet även fyra 
strategiska utmaningar som är identifierade som extra viktiga för att nå nationell hållbarhet. 
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Det som är extra intressant från ett planeringsperspektiv är att en av de fyra särskilt utpekade 
strategiska utmaningarna är att ”bygga samhället hållbart”. Detta innebär att möjligheter för 
bra levnadsvillkor ska skapas genom hur samhället konstrueras och planeras rent fysiskt 
(Miljödepartementet 2006). Det trycks i denna del av dokumentet på att det handlar om att 
göra avvägningar mellan olika intressen i frågor som rör regional utveckling, 
infrastruktursatsningar och skapandet av boende- och stadsmiljöer. För denna uppsats del är 
det extra viktigt att det nämns att en grundläggande faktor i att bygga ett hållbart samhälle är 
att ”främja människors delaktighet och medbestämmande, i en gemenskap där människor har 
lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter” (Miljödepartementet 2006:54). På nationell 
nivå anses alltså deltagande vara en central aspekt i arbetet att uppnå hållbarhet. 

Hållbarhet inom samhällsplanering 
Planeringen är en av de samhällsbyggande disciplinerna vars bidrag anses vara nödvändigt för 
att uppnå hållbarhet. Allt större del av jordens befolkning bor i städer, och trots att de urbana 
områdena bara upptar 3 % av jordens yta så konsumerar de 75 % av all energi och producerar 
80 % av all växthusgas (Taylor 2012). Förståelse för hur städer fungerar och vad effekterna av 
olika utvecklingsinriktningar blir är därför centralt i strävan att uppnå hållbarhet. 
Samhällsplanering, och speciellt den delen som handlar om användandet av land, ses av 
Owens (1994) som en disciplin som har stor potential att bidra till hållbar utveckling. Det är 
samtidigt viktigt att detta tänk blir förankrat på alla myndighetsnivåer där mål och policys 
formuleras. Det ingår i dagsläget i en planerares vardag att arbeta och diskutera 
hållbarhetsfrågor. Däremot kan det som Naess (2001) påpekar vara stora skillnader på 
samhällsplaneringens eller den enskilda planerarens uppgifter beroende på vilket land eller 
område det rör sig om. Samtidigt menar Hilding-Rydevik (2005) att i en svensk kontext så har 
kommunala tjänstemän stor makt, då de har möjligheten att vara selektiva i vilket material de 
tar fram och vilka värden som framhävs. Detta tydliggör ytterligare den viktiga roll de 
enskilda planerarna spelar i genomslaget hållbarhet får i samhällsutvecklingen. Det är därför 
mycket viktigt att dessa planerare har relevant kunskap kring hållbarhet och är medvetna om 
vad deras arbete får för långsiktig samhällelig påverkan. 

I en planerares roll ingår också att kunna förstå och förhålla sig till parametrar som inte 
bestäms av den direkta omgivningen. Ett planområde är en del av ett större nät av områden av 
olika karaktär och funktioner som när de är föremål för förändring påverkar varandra. På 
samma sätt måste arbetet med en översiktsplan ta hänsyn till de mål och ambitioner som 
omkringliggande kommuner har. Genom samordning och gemensam målformulering kan 
planeringen bli så komplett och genomtänkt som möjligt. Detsamma kan sägas gälla arbete 
för hållbarhet. Ett hållbart samhälle kan inte uppnås om arbetet begränsas till att värna om 
interna angelägenheter (Berke 2002). Ett uttryck som har blivit något av en catch-phrase i 
detta avseende är ”think global – act local”, som tydliggör sambandet mellan det som sker och 
planeras lokalt och vad det får för konsekvenser ur ett globalt perspektiv. Detta gäller på 
samtliga plan i samhället: inte bara att de enskilda individerna eller medborgarna ska förstå 
vad deras vardagliga beslut eller livsstil får för påverkan globalt, men också att offentlig 
verksamhet låter lokal policy styras av nationella och internationella multilaterala 
hållbarhetsmål. Det innebär att myndigheter har ett ansvar att försöka grunda sin verksamhet 
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på vad som bestämts på högre administrativa nivåer, då det krävs ett gränsöverskridande 
arbete för att säkerställa att hållbarhet uppnås. Det bör med andra ord finnas vissa områden 
där lokala mål och viljor får stå tillbaka för att säkerställa att översiktliga ambitioner får 
genomslag.  

Planeraren kan i sitt arbete påverka människors beteende för att försöka få mer hållbara 
livsstilar. Det är här som hållbarhetens normativa ansats blir tydlig. Politiska mål sätts upp, i 
hållbarhetens namn, och samhällsplanerarna utgör en del av den grupp vars uppgift det är att 
se till att dessa mål uppfylls. Det kan handla om närhet till rekreation, eftersträva en 
minskning av bilanvändandet eller skapa möjligheter att odla i anslutning till hemmet. Det 
kan också handla om strategiskt arbete som syftar till att styra placering av verksamheter och 
samhällsfunktioner på ett sätt som skapar möjlighet för positiva effekter. 

Styrkor och svagheter med hållbarhetsbegreppet 
Som sagts inledningsvis i denna del av uppsatsen är tankar kring hållbarhet inte ett modernt 
påfund, men det är först efter att det har formulerats som ett teoretiskt begrepp som det har 
börjat influera policys och mål. Att skapa ramverk och kriterier för vad och hur något ska 
uppnås möjliggör att fler människor kan ta det till sig, samtidigt som det skapar en plattform 
för en debatt kring vilka värden som är viktiga att arbeta mot i samhället. Förhoppningsvis 
leder detta till en medvetandeförändring, och det är kanske just detta som är begreppet 
hållbarhets mest påtagliga potential och styrka.  

Berke (2002) menar att det ända sedan 1960-talet har funnits en brist hos planerare att tänka i 
holistiska och övergripande samhälleliga banor, eftersom fokus sedan dess fram till idag 
istället varit på individuella grupper och intressen knutna till ett mindre område. 
Hållbarhetsbegreppet kan därmed erbjuda en renässans för mer översiktligt planeringsarbete. 
Vidare menar han att hållbarheten kan utgöra ett gemensamt mål som möjliggör en 
nedbrytning av barriärer i form av social klass, ideologi eller regioner. Detta skulle medföra 
att planerare än en gång kan arbeta med mer storskaliga ambitioner samt för att vidga 
förståelsen för helhetgrepp hos allmänheten. 

En av begreppets uppenbara svagheter är att det på internationell nivå sällan genererar några 
specifika lösningar på den problematik som finns. Många av de dokument om hur hållbarhet 
ska implementeras som tagits fram under FN-möten resulterar istället i breda strategier och 
mål. Detta beror på att de ofta skapas under former där konsensus eftersträvas (Drexhage & 
Murphy 2010). Detta resulterar dock i en politisk diskurs som vänder sig bort från faktiska 
problem och där internationella diskussioner är avlägsna det som måste göras lokalt för att 
skapa positiv förändring.  

Vidare så har hållbar utveckling som tidigare nämnts varit centralt inom planering och 
skapandet av policy under flera decennier. Trots det finns det fortfarande ingen entydig bild 
av vad målen är, eller hur det ska påverka praktiken (Connelly 2007). Politiker och 
beslutsfattare inom organisationer har därför möjlighet att definiera och arbeta mot hållbarhet 
på ett sätt som passar dem.  
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Detta kan relateras till det faktum att det inte finns någon allmängiltig definition, utan att det 
är ett koncept som är dynamiskt och anpassningsbart. Denna egenskap för med sig både 
negativa och positiva sidor. Hållbarhet är något som kan tillämpas i vitt skilda sammanhang, 
men dess värde urholkas samtidigt då det är väldigt diffust och öppet för tolkning. Begreppets 
innebörd kan därför formas så det går i linje med en högst personlig agenda. Effekten av detta 
blir att hållbarhetsdiskursen ofta återfinns i en praktik där ekonomiska mål fortfarande 
dikterar villkoren, vilket resulterar i att de ekologiska och sociala värdena underordnas 
ekonomisk tillväxt. Connelly (2007) menar vidare att den dominerande bilden av vad som är 
hållbart är förenklad. Den mest välkända konceptuella modellen med de tre dimensionerna i 
ett Venn-diagram kan utläsas som att ”bara vi hamnar i mitten så har vi prickat rätt”. Detta är 
dock att ta för lätt på de konflikter och diskussioner som kan uppstå när olika aktörer 
använder olika definitioner eller hamnar på skilda punkter inom skärningsytan och därmed 
ger de olika dimensionerna olika tyngd. Det betyder att vad som är hållbart i en viss aktörs 
ögon inte uppfyller en annan aktörs definition. I vissa fall av internationell policy tas det 
aktivt val för att en viss dimension ska vara prioriterad över de andra när det uppstår 
konflikter (Connelly 2007). Detta kan underlätta hanterandet av konflikter, då de berörda 
parterna vet att utgångspunkten är att en viss aspekt ska vara överordnad de andra. Frågan är 
dock vad detta får för effekt på hållbarheten som helhet, då en gradering eller prioritering gör 
att arbetet vänder sig bort från den klassiska modellen som bygger på balans och inbördes 
beroende mellan aspekterna. 

Trots att begreppet haft flera decennier på sig att få fotfäste i politiken och de 
samhällsbyggande funktionerna har steget mellan teori och praktik visat sig vara svårt att ta. 
Detta trots att organisationer, institutioner och politiska ledare världen över tagit till sig 
begreppet och uttalat vilja att arbeta mot och med det. En anledning att många valt att 
inkludera hållbar utveckling i sina styrande principer är att begreppet är flexibelt och kan 
anpassas beroende på vad verksamheten eller aktören har för fokusområde eller mål 
(Drexhage & Murphy 2010). Vidare har det inte varit många länder som realiserat de 
åtaganden de uttalat i Agenda 21 under mötet i Rio de Janeiro. Det mesta av aktiviteten går 
istället att finna dels i den akademiska världen i form av en vidgad debatt, samt en ökning av 
allmänhetens medvetenhet. Inte nog med att implementeringen inte varit så bred som det 
hoppades på, det har också visat sig att det sätt som de miljöproblem som uppstått hanteras på 
ofta fokuserar på hur effekterna ska minimeras snarare än problemens ursprung. 

Det är vanligt att urbana satsningar benämns som hållbara; det handlar om smart tillväxt, 
gröna byggnader och förtätningar. Men detta är enligt Rees (2012) bara symbolik, för i själva 
verket blir inte effekterna av dessa projekt en märkbar förbättring. Han menar vidare att det 
ofta saknas tydliga hållbarhetsmål och det måste till en hårdare bedömning av projekts 
miljöpåverkan. Om det nu genomförs projekt som benämns som hållbara, när de i själva 
verket inte skiljer sig från konventionell praktik riskerar detta att försvaga begreppets värde 
och förvandla det till ett epitet utan substans. Hilding-Rydevik (2005) har en annan syn på 
begreppets otydlighet och menar att det inte är så märkligt att det inte ännu finns några 
konkreta allmängiltiga definitioner om vad hållbarhet är. Ett så pass samhällsomvälvande 
konceptuellt grepp behöver tid att formas och ge konkreta effekter på praktik och värderingar. 
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Det ska heller inte ses som ett konkret mål att uppnå med rätt metoder, utan något som är en 
kontinuerlig och dynamisk process. 

Mannberg (2006) menar att då det nu ingår i planerarens yrkesroll att orientera arbetet mot 
hållbarhet, så har utrymmet att vara en ”social engineer” (Mannberg, 2006:8) förstärkts och 
legitimerats. Det innebär att planeraren i sitt arbeta har förmågan att påverka och på så sätt 
främja ett beteende som anses vara hållbart. Problem uppstår dock när den aktör som 
definierat denna hållbarhet använder begreppet för att skänka legitimitet åt projekt som i 
första hand har en ekonomisk agenda. Det finns en risk att planerare inte har förmåga eller 
möjlighet att kunna motarbeta eller påverka projekt som inte når upp till hållbarhetsmål, utan 
att denne istället befinner sig i en beroendesituation. Det måste hos planerare finnas en 
medvetenhet att de aktörer som medverkar i en planprocess kan ha helt skilda, men uppriktiga 
uppfattningar om vad de anser vara hållbart. Det finns argument som talar både för en 
styrning från allmänheten om hur hållbarhet ska definieras, men också för att det ska vara ett 
tekniskt och politiskt ansvarsområde. För det första så är det på lokal nivå som förändringen 
ska ske; exempelvis så är det vanliga människor som måste ändra hur de lever sina liv för att 
utsläppen ska minska. Detta talar för att hållbarheten tjänar på en tydlig förankring och 
medbestämmande om hur hållbarheten ska definieras. Å andra sidan sitter experter på den 
kunskap och vetenskapliga fakta som kan bidra till att hitta effektiva och smarta lösningar, 
samtidigt som det behövs övergripande politisk enighet för att arbetet ska kunna bedrivas 
långsiktigt och globalt. 

Det kan utöver detta finnas en problematik i dagens samhälle att precisera termen ”needs” om 
den hållbarhetsdefinition som finns i Brundtland-rapporten avses. När det finns en tydlig 
uppdelning mellan olika grupper i samhället som har olika levnadsstandarder och materiella 
möjligheter kan de med mer konsumtionsförmåga utgöra en måttstock för andra mindre 
bemedlade grupper (Naess 2001). Det är inte denna materiella syn på ”needs” som avses i 
rapportens definition, men den kan ändå användas som argument när exempelvis 
utvecklingsländers växande medelklass försöker uppnå det överflödiga liv de sett i väst och 
nu äntligen kan uppnå. Problematiken kan relateras till en etisk dimension gällande hur vi i 
utvecklade länder inte har rätt att neka andra att ha samma levnadsstandard. Det kanske hade 
varit fördelaktigt ur ett globalt ekologiskt perspektiv, men inte ur ett socio-ekonomiskt. 

I detta avsnitt har det beskrivits hur hållbarhetsbegreppet vuxit fram, hur det behandlas i en 
svensk kontext, vad det innebär i relation till samhällsplaneringen och vilka styrkor och 
svagheter det har. Det har påpekats att det inte finns någon allmängiltig definition, samt att de 
tre aspekterna ekologisk, social och ekonomisk ska vara simultant uppfyllda för att något ska 
kunna betecknas som hållbart. Vidare har det påvisats att aspekterna kan vara 
kontraproduktiva och att det inte alltid går att sammanföra dem. I nästföljande avsnitt 
behandlas teorin kring det kommunikativa planeringsidealet. 
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Kommunikativ planeringsteori 
I detta avsnitt behandlas den kommunikativa planeringsteorin. Det görs en genomgång av hur 
dessa ideal kom till, vilka delar som innefattas av denna benämning, hur detta kan relateras till 
en svensk planeringskontext och de styrkor och svagheter som finns med begreppet.  

Begreppets historik 
Inom den samtida samhällsplaneringen innebär planerarens roll i ett projekt mer än att rita en 
plan. Processen ses som lika viktig som det som produceras och att en plan genomgått en 
process där det funnits utrymme för granskning, dialog och deltagande ses som ett tecken på 
kvalitet i projektet (Voogd & Woltjer 1999). Detta tar sig ursprung i de nya tankarna som 
lanserades under senare delen av 1990-talet, bland annat genom Patsy Healys som myntade ”a 
communicative turn in planning” och Judith Innes proklamerande av ”a new paradigm” 
(Huxley & Yiftachel 2000:333). Detta var en reaktion på hur samhällsplaneringen sett ut 
under tidigare decennier, och de konsekvenser denna praktik inneburit. För att sätta det 
kommunikativa idealet i en planeringsteoretisk kontext beskrivs här kort hur planering 
bedrevs innan den kommunikativa planeringen slog igenom. 

I början av det förra århundradet sågs planeringsprofessionen som ett område där experter 
hade svaren och där de faktorer som innefattades i den praktiska planeringen kunde härledas 
med geometriska former och matematiska uträkningar. Planeringsprofessionen var under den 
tiden centrerad kring ”urban form” (Healey 1997:18) där fokus låg på hur staden presterade i 
fråga om ekonomi, effektivitet eller estetik. Däremot var processen som ledde fram till detta 
inte lika viktig; hur staden planerades hade lägre prioritet. 

Efter detta blev planeringen något som mer övergick till att vara en vetenskap, där fokus låg 
på en tydligt strukturerad process. Denna process som benämndes ”rational planning process” 
(Healey 1997:23) gick ut på att identifiera mål att uppfylla och att sedan ta fram och 
implementera metoder för att nå de uppsatta målen. I slutet av 1960-talet fick denna syn på 
planering kritik, dels för att planerarna som förespråkade den ansågs vara arroganta, men 
också för att denna form av planering inte hade tillräcklig koppling till de sociala effekter som 
uppstod när den praktiserades. 

I en svensk kontext kan Almstriden som utspelade sig i Kungsträdgården i centrala Stockholm 
1971 anses vara det första tecknet på medborgardeltagandets betydelse (Stahre 2005). Ett 
inflytande som sågs som en seger för dem som protesterade, samtidigt som beslutsfattarna 
tolkade det som ett hot mot demokratin. Att planerare måste vara medvetna om att de planer 
och tjänsteutlåtanden som de producerar ska möta arbetsgivarens krav, men också de 
önskemål som invånare har, kan idag verka självklart, men så har inte alltid varit fallet. Det 
var introduktionen av sådana tankar som ursprungligen gav utrymme för 
medborgardeltagande i USA och Storbritannien under början av 1970-talet (Healey 1997).  

Innebörden av kommunikativ planering 
Jürgen Habermas är den person vars tankar varit mest centrala vid formandet av ideal kring 
den kommunikativa planeringsteorin (Allmendinger 2009). Han ifrågasatte det rationella 
planeringsidealet och eftersträvade ett nytt sätt att resonera kring vetande och tänkande. 
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Kommunikativ planeringsteori använder sig av Habermas idéer om styrkan hos det rationella 
argumentet och en dialog som inte påverkas av yttre maktförhållanden. Allmendinger 
sammanfattar Habermas idéer om detta i sin bok Planning Theory. Han talar om att för att 
kommunikation överhuvudtaget ska kunna komma till så måste det talas sanning om ens roll 
utanför samtalet och vilka ens subjektiva avsikter är. Det måste finnas en ömsesidig förståelse 
för vilken relation som finns mellan de som kommunicerar samt att språket förstås av båda 
parterna (Allmendinger 2009). Habermas menar alltså att kommunikation grundar sig i att alla 
parter antar att de övriga parterna uppger sina argument med integritet och legitimitet samt att 
de alltid talar sanning (Huxley 2000).  

Vidare så är en förutsättning för en deliberativ process att deltagarna har stor självinsikt, 
förstår vad deras egna värderingar grundar sig på samt att de är villiga att ge upp sina 
positioner om det visar sig att de inte kan framföra det mest rationella eller starkaste 
argumentet. De olika aktörerna ska inte heller dominera varandra; interaktionen ska vara 
befriad från maktutövande, det ska undvikas att de involverade använder list eller uttänkta 
strategier för att nå egna förutbestämda mål, alla argument som läggs fram ska kunna 
kritiseras och granskas, samt att alla som vill ska få vara med i kommunikationsprocessen 
(Allmendinger 2009). Kunskap och förståelse ska enligt detta koncept skapas genom 
processer där socialt lärande är centralt, och inte genom tvång eller manipulation av enskilda 
individer. Healey (1997) lägger i sin banbrytande bok fram tankar som hon anser ska ligga till 
grund för en kommunikativ praktik. Hon listar fem huvuddrag som behövs för att få till en 
positiv förändring av planeringspraktiken: 

 En förändrad bild av hur vi ser på kunskap och verklighetsuppfattningar som finns. 
Den dissensus som finns på ett grundläggande plan i samhället och som har sin grund i 
historiskt förtryck och dominans mellan samhällsgrupper måste uppmärksammas. 

 Mer utrymme för lokal kunskap, experters åsikter kan inte innefatta allt. Ingen äger 
förmånen att definiera vad som är rationellt, och vad som ses som en lösning för en 
grupp kan betyda nya problem för en annan. 

 De sammanhang där kommunikation och deltagande sker är inte fria från 
maktdistorsion, vilket påverkar agendan och genomförandet. Arbete för att skapa ett 
ramverk för konsensusarbete bör skapa förståelse och förtroende mellan aktörer som 
sträcker sig längre än aktuell deltagandeprocess. 

 En tätare koppling mellan det lokala och det regionala bör skapas genom engagemang 
av fler på lokal nivå.  

 Diskussion och kritisk granskning av den kommunikation som genomförs, för att 
minska risken att viss diskurs tillåts dominera. Kommunikation bör ske mellan jämlika 
aktörer; med sanning, legitimitet, ärliga uppsåt och ömsesidig förståelse. 

(Healey 1997:263–265) 

Genom att sätta dessa aspekter i fokus anser hon att planeringspraktiken skulle få en mer sund 
inriktning, där det blir lättare att inkludera fler sanningar, och där det skulle vara lättare att 
göra kritiska granskningar av etablerade normer i samhället. 



19 
 

Kommunikativa ideal inom samhällsplaneringen 
En viktig komponent i byggandet av välfungerande nätverk och socialt kapital är förtroende 
och tillit (Mannberg 2006). Detta gör att planeraren kan behöva anpassa sitt beteende för att 
ses som en del av det sociala nätverket istället för att ses som en extern aktör. Om ambitionen 
är att en kommunikativ process ska fungera effektivt är det centralt att eftersträva att bygga 
och stärka förtroende mellan de inblandande aktörerna. Detta innebär att planeraren inte 
enbart kan agera observatör, utan även måste vara en aktiv del av processen. Precis som 
hållbarheten ställer detta krav på planerarens personliga egenskaper och kunskap om hur 
sådana processer formas. 

Ett större genomslag för kommunikativa planeringsteorier i formandet av policys och 
skapandet av planer medför att planeraren måste se till att långsiktiga och övergripande mål 
inkluderas och att en sammanvägning av lokala och externa intressen sker (Voogd & Woltjer 
1999). Det ingår även i planerarens roll att undersöka och analysera i vilka forum 
kommunikationen genomförs, för att försöka maximera neutraliteten (Huxley & Yiftachel 
2000). Detta innebär både det material som kommunikationen baseras på, men också de 
fysiska rum som används, där det ska undvikas att en aktör har övertag eller utrymme för 
manipulation. Planeraren måste kunna motstå frestelsen att utnyttja den makt som han eller 
hon har i egenskap av att vara den person som formar planeringsprocessen. De måste våga 
riskera att bli impopulära och lägga personliga agendor åt sidan (Allmendinger 2009).  

En, inom den planeringsteoretiska världen, välkänd visualisering av medborgarnas makt och 
deltagande är Arnsteins stege (Arnstein 1969). Denna konceptuella modell visar de olika 
nivåer av deltagande och inflytande de berörda i en process har med hjälp av en stege där 
pinnarna representerar grader av medborgarbestämmande. (Det ska poängteras att det givetvis 
finns fler graderingar än pinnar på stegen, då makt i verkligheten inte är knuten till en 
graderad skala.) En process som innehåller många steg och aktörer öppnar för en analys 
baserat på Arnsteins stege i flera skeden. För det första kan det i förslag till 
programförmulering sättas ramar där allmänheten har begränsat inflytande. Dessutom sker 
detta ofta på ett sätt som limiterar insynen, då det ofta sker på tjänstemannanivå. I nästa steg 
av processen kan det vara större utrymme för inflytande och då hamnar förfarandet ett par 
stegpinnar upp. En process kan alltså befinna sig på olika nivåer av inflytande beroende på 
vilket skede som avses. Stegen som konceptuell modell kan också användas olika beroende på 
vilken aktör det handlar om, baserat på roll i samhället, kontakter eller ekonomisk styrka. 
Denna konceptuella modell kan användas för att utvärdera och bedöma hur olika aktörer 
upplevt en planprocess eller ett särskilt steg i en planprocess. 

Kommunikativ	planering	i	en	svensk	kontext	
I den svenska plan- och bygglagen finns det stycken som handlar om medborgardeltagande i 
de kommunala planeringsprocesserna (Rättsnätet 2012). Fokus här är inte på 
medbestämmande, det rör sig mer om utrymme för en vidgad granskning, och en möjlighet 
för berörda sakägare att säga sitt och presentera motargument om de skulle motsätta sig, men 
det finns inga egentliga krav på kommunen att ta alla invändningar i beaktande. I det svenska 
planeringsförfarandet skickas planerna också till offentliga aktörer som utför granskning 
beroende på vilket område deras expertis ligger inom. Länsstyrelsen inom aktuellt område har 
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rätt att överklaga om de skulle anse att planerna inte möter vissa mer kommunöverskridande 
kriterier. Något som talar för ett utökat och mer aktivt inkluderande av medborgare i 
planprocesser är att det i dagsläget finns en tendens att vissa grupper i samhället är mer aktiva 
än andra i de samråd som sker (Henecke & Khan 2002). Det kan relateras till att när det är det 
offentliga som har initiativet till planeringen så präglas material och diskussioner av ett 
tekniskt och för gemeneman ibland tillkrånglat språk. Kan dagens lagstadgade 
deltagandeformer anses vara en fungerande del och en utökning av den representativa 
demokratin när endast vissa grupper tenderar att använda dessa kanaler? Att sträva efter att 
skapa mer utrymme för deltagande och faktiskt medborgarinflytande skulle kunna vara ett sätt 
att få fler samhällsgrupper att bli intresserade av att delta i planprocesser. 

Dialog om stadsplanering eller offentliga frågor är inte begränsad till att endast innebära 
kopplingen medborgare-offentlighet. Cars och Strömberg (2005) pekar på vikten av att ha 
dialog även inom den offentliga förvaltningen. För att säkerställa att övergripande frågor 
adresseras effektivt och på bred front inom kommunal planering bör det ses till att alla följer 
en gemensam inriktning. Ett mer integrerat synsätt skulle exempelvis innebära att de som 
planerar den fysiska miljön och de som arbetar med mer mjuka sociala frågor samverkade för 
att undersöka hur dessa två aspekter hänger ihop för att gemensamt kunna adressera problem. 

Styrkor och svagheter med kommunikativ planering 
Healey (1997) anser att ett ”collaborative” (samverkande) angreppssätt på samhällsfrågor, 
som exempelvis planering, är centralt i dagens mångfaldssamhällen där det finns en uppsjö 
levnadssätt, verklighetsuppfattningar och bilder om vad kunskap är. I dagens brokiga 
samhällssammansättningar behövs det utrymme för gemensam definition och samtal kring 
vilka frågor som är viktiga, och hur projekt ska kunna realiseras. Den kommunikativa 
planeringsteorins ambition är att underlätta en samhällsutveckling där denna mångfald tas till 
vara. Om kommunikativa processer som baserades på de teoretiska idealen genomfördes i 
praktiken skulle kunskapsspridning och tolerans mellan olika grupper stärkas vilket i sin tur 
skulle leda till mer integrerade samhällen. En uppenbar styrka med kommunikativa 
planeringsideal är målsättningen att sträva efter mer rättvisa villkor för de mindre 
dominerande aktörerna i planeringsprocessen. Detta kan i sin tur leda till att 
planeringsprocesser lockar till sig fler aktörer och att fler människor blir delaktiga i formandet 
av den byggda miljön. Ju fler som varit delaktiga i planeringsprocessen, desto mer tydlig blir 
dess förankring bland medborgarna, vilket kan skänka legitimitet till utfallet. 

Å andra sidan så måste de beslut som fattas även förankras i ett politiskt system för att få 
legitimitet. Habermas använder sig av begreppen ”lifeworld” och ”the system” där det 
förstnämnda avser den värld som hyser vårt dagliga liv, och det sistnämnda avser systemet 
som är kopplat till staten och ekonomin. Habermas avsåg med sina idéer kring rationell 
kommunikation att detta skulle ta plats i ”lifeworld”, och inte påverkas av pengar och makt, 
vilka är attribut som tillskrivs ”the system”. Det är svårt eller kanske till och med omöjligt att 
få till planeringsprocesser som inte har en utgångspunkt formulerad av en specifik aktör. 
Någon är processägare och det finns oundvikligen bakomliggande ambitioner. Något måste 
dessutom ha rätten att skänka en process legitimitet; ett kvitto på att den har följt en 
demokratiskt förankrad ordning. Det får därför anses vara problematisk med total separation 
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av ”the lifeworld” och ”the system” som Habermas förespråkar. Huxley anser att om 
planeringen ägs av staten så är en sådan separation omöjlig, eller med hennes ord: ”even in 
these days of  neo-liberal deregulation, the state still has power of sanction and enforcement” 
(Huxley 2000:370). 

Boaden et al. (1980) uttalar viss kritik mot Arnsteins stege, då de menar att hon genom denna 
visualisering skapar ett utrymme för tolkning som att den till varje pris ska klättras på. De 
menar att en process som kan placeras på de övre stegen automatiskt tillskrivs högre etiskt 
värde, men att detta i själva verket är baserat på subjektiva värderingar. De som utövar 
deltagande ska inte heller ses som en homogen grupp, då det ofrånkomligen finns 
särskiljningar mellan individer i en aktörskategori. Effekten av medborgardeltagande kan 
alltså bli en förskjutning av makten till allmänheten, men den kan fortfarande hamna i 
händerna på en aktör som inte värnar allmänhetens bästa. Shortall och Shucksmith (1998) 
menar att vid ansträngningar att mobilisera samhällen med intentionen att stärka och skapa 
lokala utvecklingsinitiativ tenderar redan starka, etablerade grupper att ta över och dominera. 
Därför kan de frågeställningar eller utvecklingsinriktningar som tas upp vara benägna att 
gynna redan starka grupper, vilket cementerar lokala differentieringar. Mannberg (2006) anser 
att det finns problematik kring hur planeraren ska kunna arbeta för att få till en kommunikativ 
process lokalt, då de nuvarande verktygen och administrationen inte skapats eller anpassats 
för de nya, mer inkluderande målen. Detta gör det komplicerat att agera när det är många 
aktörer som vill olika saker, och denna problematik späs på ytterligare när det dessutom 
hamnar på planerarens bord att styra arbetet mot hållbarhetsmål. 

Den kommunikativa planeringsteorin lägger på samma sätt som den kritiserade rationella 
planeringsteorin stor vikt vid planeringsprocessen, och en grundläggande tanke är att om 
processen varit god så blir det som planeras lyckat (Huxley & Yiftachel 2000). Mannberg och 
Wihlborg (2008) är inne på samma spår när de pekar på hot som finns mot den 
kommunikativa processteorin, och att den inte får de positiva effekter som ursprungligen var 
tanken. Bland annat så finns det en risk att fokus ligger på själva processen snarare än på vad 
som faktiskt planeras. I en kommunikativ planeringsprocess finns det förväntningar på de 
lokala aktörerna att agera rationellt, och i linje med nationella mål som exempelvis hållbarhet. 
Men det finns risker att vissa aktörer inte alls har det långsiktiga och holistiska synsätt som 
krävs för att övergripande policys ska vara genomförbara. Det blir därför som tidigare nämnt 
planerarens uppgift att vidga de berördas perspektiv så en helhetsbild blir tillgänglig för 
samtliga parter (Mannberg & Wihlborg 2008).  

Slutsatsen av detta avsnitt om kommunikativ planeringsteori är att det på samma sätt som 
hållbarhet innehåller tydliga normativa inslag, men att det istället för att handla om 
målnormativitet finns ett ramverk för hur processer ska formas som är normativt. Styrkorna 
med den kommunikativa planeringsanssatsen är att den uppmärksammar många av de 
problem som planeringen står för idag, och försöker presentera en möjlig väg framåt. Det 
talas bland annat om hur det samtida samhällets mångfald ska tas tillvara, och hur fler aktörer 
ska kunna vara med och påverka formandet av den byggda miljön. Den uppenbara svagheten 
är dock hur detta ska kunna ske utan någon förankring i ett etablerat system, som ger process 
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och plan legitimitet. Legitimitet innefattar nämligen både att det är lagstadgat, men också att 
det finns ett förtroende mellan de berörda aktörerna (Mannberg och Wihlborg 2008). 

Gränslandet mellan två teorier 
Det har nu gjorts en översikt av vad som ingår i de två teoretiska begreppen hållbarhet och 
kommunikativ planering, vilket har gett en fingervisning om vad en praktiserande planerare 
behöver förhålla sig till idag. Som tidigare nämnts i inledningen får det anses vara svårt för en 
planerare idag att välja att arbeta mot det ena men inte det andra begreppet då de båda är 
centrala i den rådande planeringsdiskursen. Syftet med uppsatsen är att undersöka de två 
begreppens (in-) kompatibilitet, och detta avslutande avsnitt i den teoretiska delen kommer 
diskutera denna problematik i teorin. 

Naess (2001) anser att det i litteraturen kring hållbara urbana områden finns en övervikt mot 
spatiala värden och planeringens fysiska aspekter. Tyngdpunkten inom forskningen som görs 
kring urban hållbarhet ligger alltså på vad slutprodukten ska vara, inte på hur slutprodukten 
ska komma till. Detta skulle kunna tolkas som att det inom planeringsteorin finns två separata 
sidor: en som är vigd åt ett ramverk för hur planeringsprocessen ska gå till, baserat på 
kommunikativa teorier, och en sida som talar om vad den byggda miljön ska prestera för att 
vara hållbar. Det är med andra ord inte så märkligt att det uppstår problem när dessa teoretiska 
begrepp ska översättas i en gemensam planeringspraktik.  

Mannberg & Wihlborg (2008) menar att de inkluderande processer som förespråkas i den 
kommunikativa planeringsteorin kanske är det enda realistiska sätt att uppnå hållbarhet 
eftersom så mycket hänger på att det sker förändringar lokalt och i de berörda människornas 
vardag. Denna tanke stämmer överens med hur det talas om att arbeta mot hållbarhet på 
nationell nivå. Som redovisats under avsnittet Hållbarhet i en svensk kontext så är ett av de 
gällande målen för den nationella hållbarhetsstrategin att se till att delaktigheten ökar genom 
att fler blir engagerade i demokratiska processer. Detta ses som ett sätt att säkerställa att de 
förändringar som är nödvändiga för att ställa om samhället mot hållbarhet får lokal 
förankring.  

Corell och Söderberg (2005) tar upp argument både för och emot en utökning av medborgares 
och andra aktörers insyn och deltagande i beslutsprocesser. De menar att genom att skapa 
utrymme för större insyn så ökar allmänhetens kontroll av beslutsalternativ samt att arbetet 
svarar mot de hållbarhetsåtaganden som finns gentemot internationella överenskommelser. 
Vidare hävdas att ett mer aktivt deltagande stärker den demokratiska förankringen, att en 
positiv förändring mot ett hållbarare samhälle snabbare kan genomföras om de berörda är 
delaktiga i beslutsfattandet, samt att beslut vid ett större deltagande tas på mer informerade 
grunder. Samtidigt menar de att ett utökat deltagande kan få negativa effekter på hållbarheten 
då kompromisser kan resultera i suboptimala lösningar, att processerna blir mer komplexa och 
långdragna. Layzers granskning av fallstudier, där det används ”stakeholder collaboration” 
(Layzer 2012:189) vid formandet av policys och praxis rörande miljöförvaltning, visar att det 
ofta ger svagare långsiktigt skydd för miljön. Hon förklarar detta med att de involverade 
planerarna gjorde kompromisser för att se till att de berörda aktörerna var nöjda. Deltagarnas 
åsikter och värderingar förändrades inte, trots att ett större förtroende mellan de involverade 



23 
 

skapades. Dialogerna påminde om förhandlingar snarare än deliberation, och de svåra 
frågeställningarna undveks genom att använda svepande och vaga formuleringar (Layzer 
2012).  

Det har i detta kapitel visats att hållbarhet och kommunikativ planering under de senaste 
decennierna blivit så eftersträvansvärda som ideal att de ambitioner som uttalas inom teorin 
ofta sträcker sig över lagstadgade förfaranden. Den oproblematiska synen på dessa båda 
begrepps simultana implementering har presenterats; hållbarhetens normativitet har 
kontrasterats mot den kommunikativa teorins deliberativa principer där målen ska formas 
genom kollaboration. Nästföljande avsnitt tittar närmare på fallet Järvalyftet och begreppens 
implementering i planeringspraktiken utforskas.   
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Järvalyftet 
I den föregående delen av uppsatsen presenterades de två teoretiska begreppen kommunikativ 
planering och hållbarhet. För att förstå hur dessa två begrepp kan tillämpas simultant i 
planeringspraktiken har en fallstudie genomförts. Initialt i denna del av uppsatsen beskrivs 
områdets förutsättningar. Därefter följer en redogörelse över projektets uppkomst, utformning 
och struktur. Vidare beskrivs hur det har arbetats med hållbarhet och kommunikativa metoder 
i projektet. Slutligen analyseras och diskuteras fallstudiens slutsatser i relation till det 
teoretiska bakgrundsmaterialet.  

Fallstudien som valts är Järvalyftet i Stockholm. Detta område är extra intressant att använda 
som studie då det under det senaste året fått mycket medial uppmärksamhet (exempelvis: 
Svenska Dagbladet 2012a, 2012b, 2012c). Skriverierna i media berör både satsningen 
Järvalyftet direkt, men handlar också ofta om stadsdelarnas stigmatisering, och de socio-
ekonomiska problem som finns i området.  

Bakgrund 
En av anledningarna till att Järvalyftet valts som fallstudie är för att det finns en uttalad 
ambition att ha samverkan med medborgarna och andra aktörer, och att de ska få komma till 
tals och uttrycka sina åsikter och önskemål om det som genomförs (Stockholms stad 2012d). 
Denna medborgardialog gör att de boende får möjlighet att yttra sig i frågor där det normalt 
inte finns någon lagstadgad samrådsprocess. Det finns utöver medborgarna en rad andra 
offentliga och privata aktörer som är knutna till lyftet på olika sätt. Tanken är att det ska vara 
en inkluderande process där berörda parter får vara delaktiga, för att med gemensam kraft 
kunna nå de mål som sats upp i Vision Järva 2030 (Stockholm stad 2012b). Järvalyftet ansågs 
därför vara en lämplig fallstudie då arbetet kunde kopplas till teorier gällande kommunikativ 
planering. Även hållbarhet präglar idag stadens verksamhet i många avseenden, och 
stadsplanering och områdesutveckling är ett av dem (Stockholms stad 2010). I uppsatsens 
tidigare avsnitt visades att utformningen och förvaltningen av städer och bebyggelse kommer 
spela en avgörande roll för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling. Kopplingen mellan 
ambitionen att nå hållbarhet och att krav behöver ställas på vad planeringspraktiken 
åstadkommer är alltså uppenbar. Syftet med fallstudien är att undersöka hur hållbarhet och 
kommunikativ planering yttrar sig i praktiken, och att undersöka vad planeringens och 
planerarens roll blir i en sådan situation. 

Området	
Järvaområdet i norra Stockholm består av de sex stadsdelarna Hjulsta, Tensta, Rinkeby, 
Akalla, Husby och Kista. Dessa uppfördes som del i miljonprogrammet under 60- och 70-
talet, med undantag för Kista som uppfördes under 80-talet. Visst tillskott till bebyggelsen har 
pågått ända fram till idag. Det finns en rumslig uppdelning i Järva, dels eftersom det stora 
naturreservatet Järvafältet går igenom området, men också på grund av de motortrafikleder 
som går mellan stadsdelarna.  Detta medför att de tre norra stadsdelarna, Akalla, Husby och 
Kista, har koppling till Sollentuna medan de södra, Hjulsta, Rinkeby och Tensta har tydligare 
anslutningar mot Spånga. Detta är något som staden genom fysik planering avser förändra, 
och genom att bebygga området kring Kymlingelänken är förhoppningen att norra och södra 
Järva i framtiden ska ha en mer sammanhängande struktur (Stockholms stad 2009).  
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I dagsläget bor det cirka 60 000 invånare i Järva. Många av invånarna har utländsk bakgrund, 
samtidigt som andelen unga är högre än snittet i staden i stort (Stockholm Stad 2012a, 2012c). 
Bostadsbeståndet i området utgörs främst av flerfamiljshus som lamell- och loftgångshus, 
konstruerade med prefabricerade betongelement. Eftersom byggnadsbeståndet nu har börjat 
åldras finns behov av tekniskt underhåll i form av stambyte och upprustning av fasader och 
balkonger. Det mesta av den bebyggda ytan i de aktuella stadsdelarna är bostäder, men det 
finns även kommersiella fastigheter, främst i Kista där många IT-företag har kontor.  

Järva är generellt mer trångbebott än medelvärdet för hela staden med 2,5 boende per lägenhet 
kontra 1,8. Dock så är nästan 60 % av lägenheterna tre rum och kök eller större, medan 
samma denna siffra för hela staden bara är 45 % (Stockholms stad 2009). Vissa delar av Järva 
har samma befolkningstäthet som Stockholms innerstad och detta är av staden 
uppmärksammat som något som kan komma att begränsa på vilka platser eventuell framtida 
bebyggelse kan ske. Då Järva består av sex stadsdelar finns det givetvis skillnader inom 
området, exempelvis bor det nästan 50 % fler personer per lägenhet i Rinkeby än i Kista 
(Stockholms stad 2009). 

I området finns det goda kommunikationer tack vare att tunnelbanan har hållplats i varje 
stadsdel, samt att det går flera busslinjer genom området som förenklar förbindelser i öst-
västlig riktning. Kollektivtrafiken förbättras ytterligare i framtiden då tvärbanan ansluter till 
området söderifrån (Intervju 2 2012), det är dock inte klart när detta kommer ske. Något som 
staden jobbar med är att se till att Järvas områden får bättre sammankoppling med 
omkringliggande stadsdelar genom skapandet av nya stråk och vägar. Utöver kollektiva 
resemöjligheter så ligger området strategiskt mellan Stockholms innerstad och Arlanda, nära 
både E4:an och E20. Detta redan goda läge ur transportsynpunkt förbättras ytterligare när/om 
ett antal planerade infrastrukturprojekt realiseras, exempelvis förbifart Stockholm och 
regionaltågsstationer i Kista och Helenelund (Stockholms stad 2009). Det kommer dock att 
medföra negativa effekter också, såsom mer buller, avgaser och barriäreffekter. 

Det finns stora naturvärden i form av naturreservatet Järvafältet som går som en så kallad 
”grön kil” mellan norra och södra Järva; här finns det strövområden, kolonilotter och gårdar.  
Järva har typisk funktionalistisk layout med bostadsområden separerade av gröna stråk och 
med trafikseparering mellan gång- och cykelbanor och bilvägar. Bebyggelsen är mestadels 
storskalig, men med senare tillskott av radhuslängor under exempelvis TenstaBo 06 så har 
variationen ökat (Svenska Dagbladet 2007-10-11). I sin rapport RUFS har 
regionplanekontoret angett att Stockholm bör sträva efter en mer polycentrisk struktur, med 
fler stadskärnor som har innerstadskaraktär (Stockholm 2009). En av dessa potentiella kärnor 
är Kista med omnejd, och därför berörs också Järvaområdet. Tecken på denna förändring kan 
redan nu ses, då många av de områden som angränsar till Järva exploateras och utvecklas. Det 
har redan byggts många nya bostäder och många tusen fler kommer att byggas inom de 
närmsta åren, bland annat i Järvastaden, Stora Ursvik i Solna och Sundbyberg och Silverdal i 
Sollentuna. 

Områdets socioekonomiska värden är lägre än på många andra platser i Stockholm. 
Befolkningen i Järva är i större utsträckning arbetslösa och har lägre utbildningsnivåer än 
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medelvärdet för hela Stockholm. Andelen förvärvsarbetande är ungefär en tredjedel lägre (75 
% jämfört med 50 %), fyra gånger så många får ekonomiskt bistånd (3 % mot 12 %) och strax 
under 70 % har gymnasiebehörighet gentemot 88 % i staden totalt (Stockholms stad 
2012a:15). Detta stämmer överens med den bild som förmedlas av media och som också 
innehas av många som inte bor eller har koppling till området. Det finns dock en del fördomar 
som inte har någon förankring i verkligheten, en av dessa är att folk inte vill bo i området. 
Den årliga utflyttningen och omflyttningen är låg i Järva, även vid jämförelse med 
innerstadsstaddelar. Fler än två tredjedelar av de boende skulle också välja att bo kvar om de 
fick möjlighet att flytta till valfri lägenhet tillhandahållen av Svenska bostäder i Stockholm. 
Järva är dessutom inte så otryggt som det ofta ges sken av. Svenska bostäders hyresgäster ger 
exempelvis Rinkeby ett högre värde än vad snittvärdet är i hela företagets bostadsbestånd, 
samtidigt som Järvaområdet är representerat först på 96:e plats på Dagens Nyheters lista över 
Stockholms läns 100 farligaste platser (Svenska bostäder 2011). Järvalyftet ämnar förbättra 
bilden av och öka attraktiviteten i området, men enligt den person från Svenska bostäder jag 
talat med är bostäderna i Järva redan idag eftertraktade, med kötider som motsvarar Svenska 
bostäders övriga bostadsbestånd (Intervju 2 2012).  

Järvalyftets	uppkomst	
Järvalyftet initierades under 2007, och det var också då de första politiska besluten om 
inriktningen att arbeta mot social och ekonomisk utveckling togs. Projektet kom till genom att 
Stockholms stad i slutet av mandatperioden 2002-2006 gav de kommunala bostadsbolagen i 
uppdrag att ta fram handlingsplaner för sina bestånd i miljonprogramsområdena. Det handlade 
ursprungligen om att byggnadsbeståndet nu börjat uppnå den ålder då det var dags att 
genomföra tekniskt underhåll (Intervju 1 2012), samt att de byggnadstekniker som användes 
på 70-talet inte levde upp till de krav på energieffektivitet som finns idag (Stockholms stad 
2011c).  

Svenska bostäder presenterade då något de valt att kalla Järvalyftet som gick ut på att 
energieffektivisera sina bostäder samtidigt som det skulle ske satsningar kring sociala frågor i 
stadsdelarna. Detta förslag snappades upp av stadshuset och staden och det började arbetas 
med en bred satsning som grundade sig på det som Svenska bostäder hade föreslagit (Intervju 
1 2012). Fortsättningsvis arbetade Stockholms stad med något som de kallade Järvalyftet och 
som blev ett paraplyprojekt, och samtidigt arbetade Svenska bostäder med sitt Järvalyft som 
främst syftade till hur arbetet med de hårda frågorna samt upprustningen av deras 5200 
lägenheter i området skulle genomföras. 

Vad som blev startskottet till att processen är vad den är idag var att den då sittande ledningen 
för Svenska bostäder lät arkitekter komma med förslag i syfte att ändra och lyfta området. De 
första förslagen som presenterades rörde stadsdelen Husby eftersom det var här som Svenska 
bostäder hade de flesta av sina lägenheter (Intervju 2 2012). Det ritades och togs fram ett 
förslag som efter en tid presenterades för de boende. Förslaget möttes dock av massiv kritik 
eftersom det innebar stora förändringar och rivningar av många hus. Som en direkt reaktion 
samlades de boende och genomförde protestaktioner både i Husby men också vid stadshuset. 
Detta benämns som ”fackeltågen”, och de utspelade sig kring jul 2007 (Intervju 1 2012). För 
Stockholms stads del betydde denna händelse att vikten av att ha en vision för det fortsatta 
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arbetet i Järvalyftet blev tydlig. I det politiska beslut som togs hösten 2007 fanns det inte 
mycket tal om förankring, men detta ville ledningen i stadshuset nu ändra på. Därför 
genomfördes en dialog hösten 2008 där boende i fokusgrupper, stormöten och utställningar 
fick ta del av material och säga vad de tyckte var bra, dåligt och vad som fattades. Materialet 
skickades även till remissinstanser som styrelser och nämnder, handelskammare och 
länsstyrelsen; precis som vanligt vid kommunala ärenden (Intervju 1 2012). Detta gjorde att 
dokumentet Vision Järva 2030 var baserat på de politiskt satta målen, men att de hade 
förankrats hos medborgare och remissinstanser. 

Mål	och	struktur	
Det har vid tidigare tillfällen genomförts satsningar på de socialt utsatta ytterstadsområdena 
runt om i Sverige för att minska skillnader i sociala och ekonomiska förutsättningar (Intervju 
1 2012). ”Blommanpengar” och andra ytterstadssatsningar har trots stora resurser inte gett de 
resultat som förväntats, oavsett om det handlat om små eller större projekt i kommunal eller 
statlig regi. Vad som talar för att Järvalyftet ska vara den satsning som lyckas med det som 
hitintills misslyckats är, enligt Stockholm stad, den ”unika bredd och långsiktighet” 
(Stockholms stad 2009:8) som finns i projektet. 

Järvalyftet är ett paraplyprojekt där många offentliga och privata aktörer samt inte minst 
medborgarna är delaktiga. Mindre projekt som genomförs i Järvaområdet är del av Järvalyftet, 
även om de genomförs av endast en eller ett par aktörer (Intervju 2 2012). Stadens vilja är att 
lyftet har så lite projektkaraktär som möjligt, och att det mesta sker inom ordinarie 
organisation. Detta betyder att det inte kommer ske en omfördelning av ansvarsområden, och 
också att så mycket som möjligt ska ske inom ramen för ordinarie budget (Intervju 1 2012). 
Exempelvis rustar Svenska bostäder sina hus, stadsbyggnadskontoret tar fram nya planer och 
utbildningsförvaltningen lanserar en ny skolstrategi, men allt detta faller ändå under paraplyet 
som är Järvalyftet. Stockholms stad har avsatt 200 miljoner för projektet, men den absolut 
största delen av de investeringar som kommer ske står kommunala aktörer och andra bolag 
för. I och med att Järvalyftet har en så pass omfattande tidsram är det svårt att i dagsläget 
fastslå en slutgiltig totalkostnad (Stockholms stad 2008). Samordningen och ledningen av de 
olika aktörernas arbete sker i stadshuset där det finns en styrgrupp bestående av tjänstemän 
som underlättar samarbete oavsett om det rör sig om två kommunala aktörer eller kommunal 
och privat aktör.  I kommunfullmäktigebeslutet från september 2007 bestämdes det att det 
också skulle tillsättas en politisk styrgrupp (Kommunstyrelsen 2007). En förklaring till denna 
modell med två styrgrupper är att långsiktigheten i projektet värnas om den politiska 
majoriteten ändras (Governo 2010).  

Det politiska dokument om Järvalyftet som antogs 2007 innehåller fyra målområden som är 
identifierade att vara av extra stor vikt för att projektet ska bli lyckat. Denna målbild för 
Järvalyftet slogs fast under enighet av den poliska styrgruppen under hösten 2007. Det anges 
att Järva ska bli ett område som många vill flytta till och stanna kvar i och att området 
kommer bidra till tillväxt i regionen. Detta ska uppnås genom en positiv social och ekonomisk 
utveckling som ska komma i kraft genom medborgardeltagande och samverkan med andra 
aktörer (Stockholms stad 2009).  
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Det har fastställts fyra huvudområden vilka det behövs satsningar inom för att nå en sådan 
situation. Dessa är: 

 Bra boende och mer varierad stadsmiljö. Det ska i området vara blandad bebyggelse 
samt möjlighet att bo smått eller stort i olika typer av boendeformer. Samtliga 
bostadsadresser ska ha nära till kommunikationer och service. Mångfalden inom 
området ska stärkas genom ett brett utbud av föreningar, företag och möjligheter att 
utöva sport eller kultur. Utöver detta ska det dessutom tas hänsyn till miljön och god 
energieffektivitet. 

 Trygghet i vardagen. Säkrare bostadsområden och brottsförebyggande arbete genom 
samverkan mellan boende, polis, fastighetägare. Rent konkret så ska det eftersträvas 
att det vid ombyggnationer läggs vikt vid tryggheten i boendemiljön samt estetiken på 
offentliga platser och en god utomhusbelysning där folk rör sig. 

 Stärkt utbildning och bättre språkundervisning. De boende i Järvaområdet ska ha lika 
rättigheter och möjligheter, mångfalden ska främjas och det ska arbetas för att minska 
diskriminering. Goda individuella förutsättningar och kunskaper skapar tro på 
framtiden och underlättar en positiv utveckling i området.  

 Fler jobb och ökat företagande. Det ska skapas fler arbetstillfällen genom samverkan 
mellan företagare och arbetsförmedlare. Det ska även finnas ett bra utbud av lokaler 
som kan hysa verksamheter. Denna punkt ses som något som främjar alla i området, 
då det förväntas att jobb föder jobb.  

(Stockholms stad 2009)  

De målområden som är uppsatta är inte alla uppenbart kopplade till den fysiska planeringen, 
varför de vid en första anblick kanske inte är relevanta för en planerare. Det anges dock i 
stadens visionsdokument Järva 2030 att ”stadsplaneringen ska inte underskattas när det gäller 
att lägga grund för övrig samhällsutveckling” (Stockholms stad 2009:19). Genomförandet av 
fysiska satsningar antas få positiva effekter på andra samhällsfunktioner, exempelvis 
utbildning och företagande. Vidare är förhoppningen att bebyggelsetillskott i området skapar 
större framtidstilltro hos invånarna då de ser konkreta exempel på att det satsas i deras 
stadsdel. Stadens representanter anser att detta kommer öka invånarnas identitet och 
självkänsla vilket i sin tur kommer leda till ökad trygghet (Stockholms stad 2009). 

I detta avsnitt har projektets och områdets bakgrund beskrivits samt syftet och målen för 
Järvalyftet presenterats. Nästföljande del kommer lägga fram det empiriska material som 
insamlats kring hur hållbarhetsbegreppet har påverkat hur planeringspraktiken ser ut i 
Järvalyftet. 
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Hållbarhet inom Järvalyftet 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en planeringspraktik präglad av ideal om hållbarhet 
och kommunikativ planeringsteori kan se ut. I detta avsnitt görs en beskrivning av hållbarhet i 
Järvalyftet, baserat på hur Stockholm stad ser på begreppet, de förutsättningar som finns i 
Järva idag, samt hur det har arbetats inom projektet.  

Hållbarhet	i	Stockholm	stads	planering	
Den mest övergripande nivån av planeringen i Stockholm baseras på den gällande 
översiktplanen Promenadstaden: Översiktsplan för Stockholm som antogs av 
kommunfullmäktige i maj 2010 (Stockholms stad 2010). Den behandlar de generella 
planeringsinriktningar som ska gälla i staden och pekar ut aspekter som är extra viktiga att 
fokusera på eller strategiska områden att utveckla. Här talas det om att det finns flera olika 
definitioner av hållbar utveckling, men att stadens planeringspraktik grundar sig på det som 
uttrycks i Vision 2030; dokumentet som rör hela Stockholms utveckling. Inte heller här finns 
en explicit och tydligt formulerad definition av vad staden anser vara hållbar utveckling, men 
vissa teman som kan observeras.  

Det talas här om att Stockholm år 2030 ska vara världens miljöhuvudstad, och att detta ska 
åstadkommas genom att jobba mot en fossilbränslefri stad, fler ska åka kollektivt och cykla, 
många av de bilar som kör på gatorna ska vara miljöbilar, samt att det ska användas 
miljösmarta material och byggtekniker. Den stora förväntade befolkningsökningen ska inte 
utgöra ytterligare miljöbelastning. 

Den sociala aspekten handlar här om trygghet, samverken, jämlikhet och mångfald av 
utbildnings-, arbets- och bostadsmöjligheter för alla invånare, oavsett förutsättningar. Det ska 
ses till att områden som tidigare varit segregerade nu har blandade upplåtelseformer, stadens 
stadsdelar är funktionsblandande och inte uppdelade i bostads- och arbetsområden som idag 
är fallet på många platser. Detta ses som ett led i arbetet att minska fysiska och sociala 
barriärer. Ingen ska lämna grundskolan utan goda kunskaper, det kommer också finnas ett 
större urval av skolor än idag, vilket säkerställer att alla kan hitta rätt, trots svårigheter eller 
särskild begåvning. Stockholmarna ska bli friskare och invånarna ska ha högst medellivslängd 
i världen. 

Men det är den ekonomiska aspekten av hållbarhet som är mest tydlig i dokumentet, det är här 
tyngdpunkten ligger. Det ska bli lättare att resa i regionen genom att förbifart Stockholm 
byggs, det ska vara en mer diversifierad arbetsmarknad då internationella företagsetableringar 
har lockats till regionen. De goda utbildningsmöjligheterna, från för- till grundskola i 
regionen, ska se till att den arbetskraft som är tillgänglig här är mycket kompetent. Stockholm 
med omgivande kommuner och städer ska vara det finansiella navet i den expansiva 
Östersjöregionen, det ska vara låg kommunalskatt för att stimulera näringsliv och företagande 
och staden ska vara norra Europas finansiella centrum. Värt att påpeka är att den låga 
kommunalskatten i princip är det enda tydliga förslaget i hela dokumentet, något som spär på 
bilden av den ekonomiska aspekten som den mest dominerande.  
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Något som ska poängteras är att Vision 2030 har en relativt utåtriktad approach, huvudsyftet 
med visionen är ett ”Stockholm i världsklass” (Stockholms stad 2011a). Det talas 
genomgående om att locka människor till regionen; turister, företag, nya invånare och 
utbildningsetableringar. Det talas indirekt om hållbarhetsaspekter, men när det nämns explicit 
är det oftast i samband med ordet tillväxt: ”hållbar tillväxt” (Stockholms stad 2011a:2 och 9). 
Vikten av långsiktighet i politiska beslut och stadens arbete poängteras. Något som bör 
nämnas i denna uppsats, då det är direkt relevant för frågeställningen är att det i Vision 2030 i 
flera passager står att uppförandeprocesser ska vara effektiva och korta. Exempelvis står: 
”Nyproduktion har blivit möjlig genom en förenklad plan- och bygglovsprocess”. Vidare står 
det att: ”Det är … nödvändigt att den statliga sektorstyrningen blir mer flexibel och 
harmoniserad. Inte minst när det gäller tillämpningen av plan- och bygglagen och 
miljöbalken” (Stockholms stad 2011a:8). 

Stockholm stads översiktsplan Promenadstadens målpunkter ligger nära de som ställts upp av 
regeringen vilka ligger till grund för den bild av hållbarhet som gäller nationellt. Det nämns 
också att begreppet hållbar utveckling är svårhanterligt, då det kan uppstå ”målkonflikter” 
(2010:9). I översiktsplanen antas hållningen att ”Långsiktig hållbar samhällsutveckling 
handlar till stor del om en process snarare än ett framtida önskvärt tillstånd” (Stockholms stad 
2010:9). Det specificeras dock inte hur denna process ska gå till. 

Hållbarhet	i	Järvalyftet	
Vikten av arbetet med hållbarhetsfrågor har vuxit sedan Järvalyftet initierades. Detta beror på 
att Stockholm var Europas miljöhuvudstad 2010, vilket ledde till att staden i sin verksamhet 
ville främja arbetet med denna typ av frågor (Intervju 1 2012). De målen som sattes upp av 
Stockholm stad i projektets startskede fokuserade främst på social och ekonomisk hållbarhet. 
Efter hand tillkom ett nytt projekt som var mer inriktat på den miljömässiga hållbarheten. 

Det finns i Järva idag flera positiva inslag som skapar förutsättningar för en hållbar 
utveckling. Den kanske mest uppenbara är den mycket goda kollektivtrafiksituationen som 
gör det lätt att ta sig till och från områdets alla stadsdelar. Det finns också mycket goda 
rekreationsmöjligheter i form av friluftsområdet på Järvafältet, simhall och bollplaner 
insprängda i områdena. Bilinnehavet i området är lågt, och av de garage som uppfördes 
samtidigt som husen står flera halvtomma (Intervju 5 2012).  

Samtidigt finns det uppenbara svårigheter i Järva ur ett hållbarhetsperspektiv. Det handlar 
främst om de sociala och ekonomiska aspekterna. Som tidigare nämnts är bidragstagandet och 
arbetslöshetssiffrorna höga, samtidigt som utbildningsnivåerna är låga och många inte är 
behöriga till gymnasiet. Den stora och moderna centrumanläggningen i Kista lockar folk, och 
detta får påverkan på sociala värden på stadsdelsnivå. De små lokala centrumen i stadsdelarna 
har ekonomiska svårigheter med affärer som stängs och lokaler som står tomma (Intervju 3 
2012).  

Något annat som är slående i området är de starka sociala band som verkar finnas. Det kan 
vara alltför lätt att som utomstående döma ut en situation när de som vistas och lever på en 
plats har en annan uppfattning. Kraftiga reaktioner på de planer som föreslagits, i form av 
demonstrationer och skapandet av lokala intressegrupper visar att det finns ett starkt 
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engagemang och en vilja att värna om de värden som området har idag. Enligt litteraturen kan 
detta kopplas samman med indikatorer för social hållbarhet som networks, place identity, och 
place attachment (Littig & Grießler 2005). Detta talar för vikten av att ha dialoger kring hur 
området ska utvecklas, då det bevisligen är så att de boende bryr sig om vad som händer, och 
att det redan idag finns förutsättningar för väl fungerande sociala relationer. 

Eftersom denna del av uppsatsen fokuserar på hur planerare och planering fungerar i en 
situation där begreppet hållbarhet influerar praktiken så är det relevant att se hur detta ideal tar 
sig uttryck i de planer som produceras. De mest aktuella av dessa dokument är de 
strukturplaner som kommer tas fram eller har tagits fram för respektive stadsdel av 
Stockholms stadsbyggnadskontor. Detta arbete har kommit längst i Husby, varför denna 
strukturplan kort gås igenom nedan. 

Det förslag till strukturplan som lades fram för Husby våren 2011 listar de konsekvenser ett 
genomförande kan tänkas få på de olika hållbarhetsdimensionerna och hur de kopplas till de 
övergripande målen för hela Järvalyftet som angivits i Vision Järva 2030 (Stockolms stad 
2011a). Den sociala hållbarheten kommer förstärkas genom att det blir en mer varierad stads- 
och boendemiljö. Strukturplanen ämnar också bidra till bättre integration med andra 
stadsdelar samt öka tryggheten och skapa ett rikare liv i stadsdelen. Genom att skapa en ny 
kulturell mötesplats kommer Husbys attraktion och identitet stärkas. När de gäller den 
ekologiska hållbarheten ligger fokus på att få till energieffektiva bostäder som ska göra Järva 
till ett miljöprofilsområde. Den ekonomiska hållbarheten stärks också genom en bättre 
integration av Husby med andra stadsdelar, vilket kommer öka centrums attraktionskraft. 
Vidare kommer upplåtelsen och bebyggandet av mark för nya bostäder och verksamheter vara 
en god ”exploateringsaffär” vilket också antas gynna den ekonomiska hållbarheten 
(Stockholms stad 2011b). 

Hållbara	Järva	
Hållbara Järva är ett projekt drivet av Stockholms stad som främst arbetar med att förbättra 
den miljömässiga hållbarheten i området (Intervju 6 2012). Miljöförvaltningen benämner 
projektet som den del av Järvalyftet ”som tillför miljö- klimat- och energifokus” 
(Miljöförvaltningen 2011:3).  

De övergripande målen med Hållbara Järva sattes upp i samband med att ansökan om 
finansiering skickades till Delegationen för hållbara städer (Intervju 6 2012). Projektets mål är 
att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och energi- och klimatmålen för 2020 och 
2050 uppnås samt till att profilera Järva som ett område med miljöprofil. Vidare är 
förhoppningen att Järva blir en internationell förebild kring hur arbetet mot hållbarhetens 
samtliga tre aspekter kan ske långsiktigt. Dessutom ska de metoder som används spridas till 
näringslivet och implementeras i andra projekt i Sverige och andra länder. Slutligen ska 
projektet genomföras så att boende i de sju pilothusen som innefattas i projektet är delaktiga 
och antar en mer hållbar livsstil (Miljöförvaltningen 2011:8). Det mål som är mest intressant 
för denna uppsats att undersöka närmare är hur delaktighet och kommunikation kring 
ambitionen att uppnå hållbarhet fungerar. Enligt den tjänsteman på miljöförvaltningen som 
intervjuats sker detta i olika former i projektet, men rent generellt handlar det ofta om 
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information och utbildning snarare än en dialog kring vad hållbarhet är eller kan vara. Till 
viss del kan detta förklaras med att projektet startade först 2010 och att ett av de forum som 
användes för dialog var de som sedan tidigare etablerats av Svenska bostäder (Intervju 6 
2012). Det fanns inte utrymme att skapa egna arenor för deltagande, och projektet fick därför 
använda sig av de som redan fanns etablerade av Svenska bostäder, vilket kan ha minskat 
möjligheterna att skapa en fördelaktig miljö för deltagande. 

Det har i detta avsnitt beskrivits dels hur Stockholm stad ser på hållbarhet, vilka 
förutsättningar som finns i området i relation till hållbarhet, samt hur det tas upp i planer och 
separata projekt inom Järvalyftet. 

Deltagande i fallstudien 
På samma sätt som det i föregående avsnitt talades om hållbarhet kring Järvalyftet kommer 
det i denna del beskrivas hur deltagandet gått till i fallstudien och vad det har resulterat i. 
Detta är på samma sätt som det föregående avsnittet direkt kopplat till den första delen av 
forskningsfrågan, där syftet är att undersöka hur en planeringspraktik präglad av ideal om 
hållbarhet och kommunikativ planering kan se ut. Initialt görs en beskrivning av hur 
deltagandet är organiserat i projektet, och därefter beskrivs vad detta har gett för resultat. 

Genomförande	
Det har genomförts dialoger på tre nivåer inom Järvalyftet (Intervju 1 2012, Intervju 2 2012). 
På den mest övergripande nivån har dialogerna gällt utvecklingen för Järva som helhet, och 
dessa har genomförts av Stockholms stad. Det har i dessa funnits utrymme för de boende i 
Järvaområdet, samt andra intressenter och aktörer, att yttra sig och framföra sina åsikter om 
hur den målbild som den politiska styrgruppen tagit fram ska realiseras i praktiken. Det har 
dock inte funnits något medborgardeltagande när den politiska styrgruppen formulerat 
målbilden för Järvalyftet. På den mest övergripande nivån handlade det istället om att 
medborgarna fick möjlighet att forma det innehåll som skulle falla under punkterna uppställda 
i det politiska måldokumentet. Detta skedde under 2008 och var en reaktion på de starka 
protester som hade förekommit ute i Husby men även vid stadshuset (Intervju 1 2012).  

Nästa nivå innebar att det genomfördes stadsdelsdialoger i de olika stadsdelarna. För detta 
arbete ansvarade Svenska bostäder, och dialogmodellen togs fram av externa konsulter 
(Intervju 4 2012). Bostadsbolaget var samordnare i dessa dialoger, men många aktörer var 
involverade, bland andra stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret och 
miljöförvaltningen. Enligt den externa planeringskonsulten (Intervju 4 2012) som intervjuats i 
fallstudien är invånarnas deltagande i planeringsprocesser viktigt då en planerare kan 
kartlägga och täcka in ca 80-90 % av de frågeställningar som kan vara viktiga, men för att 
säkerställa ett så heltäckande planeringsarbete som möjligt behöver även de som bor och 
verkar i området bidra med sina kunskaper och erfarenheter. De bär nämligen på information 
som det skulle ta planerarna lång tid att samla in på egen hand, och som formats under 
upprepat användande av funktioner och stråk. 

Den mest detaljerade deltagandenivån står Svenska bostäder för, då de i sina 
ombyggnadsetapper samråder med boende i de aktuella byggnaderna. Detta skede berör 
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främst vilken nivå renoveringen ska läggas på inne i lägenheterna, då de tekniska aspekterna 
av ombyggnationerna redan bestämts på förhand (Intervju 2 2012). Det har under samtal 
mellan de boende, Hyresgästföreningen och Svenska bostäder kommits fram till tre olika 
nivåer för standarder i de nyrenoverade lägenheterna (Intervju 3 2012). Dock så väljer de allra 
flesta miniminivån, eftersom hyrorna höjs baserat på vilken nivå som valts.  

Det finns i dagsläget bara en lagstadgad deltagandeprocess när det gäller planfrågor. Frågor 
som rör exempelvis skola och sjukvård får på samma sätt som hårda frågor påverkan på 
invånarna och deras liv, men där kan dialogen bli begränsad till inriktningen, och deltagande 
kring mer praktiska frågor lämnas över till sakkunniga och beslutsfattare. Trots att det 
kommer in synpunkter som påverkar inriktningen på stadens olika förvaltningars arbete är det 
inte säkert att det finns möjlighet att ha dialog om hur det sedan kommer ta sig uttryck i 
praktiken. Det har i Järvalyftet inte varit tydligt hur de synpunkter som kommit in från 
allmänheten kring exempelvis skola eller arbetsmarknad arbetats vidare med efter att 
dialogerna genomförts. Detta arbete är lättare att följa när det handlar om planeringsfrågor, då 
det efter dialogen går att undersöka hur detta inkluderas i planprogram och kan diskuteras 
vidare under samrådsmöten. 

Resultat	av	Järvalyftets	dialoger	
Som tidigare nämnts har deltagandet på den mest övergripande nivån format innehållet i den 
målbild som initialt satts upp och som täcker in hela projektet Järvalyftet. Deltagandet har 
format stadens dokument Vision Järva 2030 där inriktningen för de politiskt satta målen 
anges. Dock har de utgångspunkter som satts politiskt inte baserats på den dialog som 
genomfördes på den mest övergripande nivån (Intervju 1 2012, Intervju 3 2012). Detta 
betyder att ramarna för projektet varit satta innan den första dialogen genomfördes. 

En trend som är tydlig under projektets gång är att dialogen och medborgardeltagandet fått 
större fokus ju längre det pågått (Governo 2012, Intervju 1 2012, Intervju 3 2012). Dock 
tolkas detta olika av de olika aktörerna (Intervju 3 2012, Intervju 5 2012). Rent generellt 
verkar det som de som representerar de offentliga aktörerna tycker att utökandet av 
deltagande varit ett tecken på lyhördhet och är nu nöjda med hur processerna fungerar. Den 
utredning som Governo (2010) tagit fram visar att lyftet har en bred förankring. Underlaget 
till deras rapport bygger dock på intervjuer som gjorts av mestadels offentliga aktörer. 
Intresseorganisationerna å andra sidan anser att deltagandet är en efterkonstruktion som 
tvingats fram då de boende känt sig förbisedda. De anser även att dialogförfarandena inte fått 
tillräckligt resultat (Intervju 7 2012) och att de saknas ”demokratisk förankring” (Intervju 3 
2012). Ett konkret exempel på detta är den utökade remisstiden för strukturplanen. 
Stadsbyggnadskontoret menar att detta var en åtgärd som vidtogs för att säkerställa att alla de 
berörda aktörerna fick möjlighet att sätta sig in i planerna (Intervju 5 2012). 
Intresseorganisationerna har dock en annan bild, och menar att den ursprungliga remisstiden 
lagts över sommaren, när färre är benägna att yttra sig, samt att utökningen av tiden var en 
direkt följd av deras protester; alltså inte en genomtänkt ursprunglig idé från stadens sida 
(Intervju 3 2012). 
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På stadsdelsnivå har invånarnas åsikter sammanställts i rapporter för de aktuella områdena. 
Resultatet av dessa dialoger är tusentals åsikter och synpunkter och flera tusen av de boende i 
Järva har varit delaktiga. Eftersom dialogförfarandet var väldigt fritt, och det inte funnits 
någon direkt styrning huruvida det var vissa frågor som var viktigare än andra, fanns det en 
stor spridning på vad de inkomna synpunkterna gällde. Det kunde vara allt från 
trygghetsfrågor, förslag på upprustning, kritik mot skola, beröm för åtgärder som genomförts 
eller klagomål över den egna livssituationen. Under dialogförfarandena har det inte 
uttryckligen talats om att staden i sin fysiska planering arbetar med explicita 
hållbarhetsfrågor. Det som har varit mest tydligt ur denna synpunkt är de former av utbildning 
och informationsspridning som genomförts som del i delprojektet Hållbara Järva. Detta 
projekt har som tidigare nämnts fokus på den ekologiska aspekten, varför de sociala och 
ekonomiska aspekterna till viss del fallit bort. Många av de frågor och synpunkter som ingått 
eller inkommit i dialogerna kan kopplas till de olika hållbarhetsaspekterna, men det har inte 
varit som uttryckta delar i ett arbete mot övergripande hållbarhet. 

I det dokument som sammanställdes efter dialogen i Husby går det att se fördelningen mellan 
de ämnen som verkade vara mest intressanta för invånarna att fokusera på. Det gjordes i 
denna dialog en uppdelning i fem ämnesområden. Dessa var: ”Förvaltning och boende, Social 
miljö, Kultur, natur och fritid, Centrum, gator och torg och Struktur och trafik” (White 
2009:18). Fördelningen och beskrivningarna av de synpunkter som presenteras i rapporten 
visar att frågorna är relevanta för en rad offentliga och privata aktörer. Detta talar för att den 
organisation som Järvalyftet grundas på med ambitionen att skapa ett gränsöverskridande 
samarbete är eftersträvansvärt. Något som framkommit under intervjuerna är att det verkar 
finnas en oklarhet i hur det insamlade materialet ska användas (Intervju 7 2012). Dessutom är 
det så att endast vissa av frågorna hamnar i en förvaltning där allmänheten har insyn i hur det 
arbetas vidare med frågorna. De som rör exempelvis bebyggelse är lättare att följa då de 
hamnar i PBL, men de frågor som rör till exempel skola eller jobb blir svårare att se hur de 
påverkar rent praktiskt (Intervju 1 2012).   

Flera av de aktörer som är delaktiga i Järvalyftet på olika sätt menar att det i lyftet än så länge 
varit ett för stort fokus på de ”hårda” frågorna, som upprustning av hus eller finare miljöer, 
och att det behövs mer fokus på de ”mjuka” frågorna, exempelvis utbildning och 
arbetsmarknadsåtgärder. Detta problem kan förklaras baserat på tre antaganden. För det första 
kan fysiska förändringar lätt ses och deras effekter märks snabbare än exempelvis nya 
skolstrategier eller planer för att öka sysselsättningen. Vidare så ligger Svenska bostäder långt 
fram i sitt genomförande av åtgärder i Järva jämfört med andra aktörer (Intervju 2 2012), 
vilket eventuellt spär på bilden av att de är de enda som verkligen gör något. Slutligen så är 
det lättare att under dialogförfaranden prata om hur rent fysiska aspekter ska utvecklas, då det 
är mer konkret och människor över lag kan uttrycka sig kring det bättre än exempelvis 
effekterna av en föreslagen skolstrategi (Intervju 1 2012). Den stadsplanering som sker i 
stadsdelarna i Järva ska vara baserad på det resultat som gavs av de dialoger som varit 
(visionsdialog och de två stadsdelsdialoger). Under mötet om den strukturplan som hade 
arbetats fram för Husby ansåg representanter för de boende att det som föreslogs hade för 
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liten koppling till de som det hade talats om under dialogerna. Det var ”för mycket samråd 
och för lite dialog” (Intervju 1 2012). 

Det verkar vid intervjuerna inte vara helt lätt att peka på konkreta åtgärder som ändrats eller 
påverkats baserat på de boendes synpunkter under dialogerna. En konkret effekt som dock 
kan härledas till deltagandet finns i en av de strukturplaner som arbetats fram av Stockholms 
stadsbyggnadskontor. En av de punkter som låg Husbyborna närmast om hjärtat var huruvida 
det skulle ske rivningar av gångbroar och en minskning av trafiksepareringen. Här har 
planerarna enligt dem själva varit extra lyhörda och aktivt försökt bemöta och genomföra 
förändringar i de ursprungliga planerna som bättre överensstämmer med de boendes åsikter 
(Intervju 5 2012). Detta är som sagt bara en konkret åtgärd, och det kan tyckas lite väl 
magstarkt att baserat på det hävda deltagandets framgång ur ett planeringsperspektiv. Det kan 
dock vara så att det varit fler områden som ändrats baserat på de synpunkter som kommit in 
från allmänheten, men har om så är fallet visat sig vara svårt att precisera dem. 

Under intervjuerna med stadens tjänstemän och representant för det kommunala 
bostadsbolaget anses det överlag att dialogerna varit positiva och att de fyllt sitt syfte (Intervju 
1 2012, Intervju 2 2012, Intervju 5 2012). Det har samlats in ett stort underlag när det 
genomförts stadsdelsdialoger, och många av de boende har varit med och uttryckt sina åsikter. 
Projektet Järvalyftet avser som tidigare nämnt inte bara deltagande från medborgare, utan 
även privata aktörer, stora som små, samt kommunala förvaltningar och myndigheter. Detta 
betyder att det ska ske ett samarbete på många ledder och nivåer. Det finns dock exempel på 
att detta samarbete inte alltid fungerat optimalt.  

Något som är extra intressant i detta fall och som berördes i inledningen till avsnittet om 
fallstudien är den uppmärksamhet som projektet fått i media. Detta gäller även ambitionen 
kring deltagande, och det har varit många tidningsartiklar som tagit upp svårigheter i arbetet 
kring projektet. En relevant sådan artikel när det gäller deltagande skrevs av Owe Swanson 
som varit involverad i Husbydialogen (DN 2012). Han menar att det varit en mycket ambitiös 
dialog med en stor mängd synpunkter från ett stort antal besökare. Vad som fattats är dock 
viljan att agera hos Stockholms stad och Svenska bostäder baserat på de synpunkter som 
kommit in. Detta stämmer överens med den bild som förmedlas under intervjuerna med 
intresseorganisationerna (Intervju 3 2012, Intervju 7 2012), som hävdar att det varit oklart var 
dialogerna syftar till att påverka. Slutsatsen är att samtliga är överens om att det varit goda 
dialoger ur en synpunktsinsamlingssynpunkt, men att åsikterna går isär kring vad dessa åsikter 
syftar till att få för påverkan. 

Det har nu redogjorts för hur deltagandet i fallet Järva strukturerats och genomförts, och i 
vilken mån detta verkar ha påverkat planeringsinriktningen. Den viktigaste slutsatsen är att 
det funnits otydlighet kring vad stadsdelsdialogerna syftar till att mynna i: alltså vad den 
konkreta effekten av dialogerna skulle bli. Vidare har det visats att övergripande mål och 
inriktning för projektet varit satta innan medborgarna fick möjlighet att yttra sig. Det har 
också påvisats att det finns skillnader mellan aktörerna gällande uppfattning om hur väl 
dialogerna har fungerat och vad resultatet av dem bör bli. Detta avsnitt avses utgöra merparten 
av svaret på den första av de två forskningsfrågor som ställdes upp i uppsatsens 
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syftesformulering, nämligen: Hur ser en planeringspraktik styrd av ideal om hållbarhet och 
kommunikativ planering ut? I nästföljande del kommer de mer resonerande slutsatserna 
presenteras. Först direkt kopplat till det som fallstudien indikerar, och därefter en mer generell 
diskussion kring de möjligheter och begränsningar begreppen utgör i planeringspraktiken.  
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Hållbarhet och kommunikativ planering i fallstudien 
Efter att ha beskrivit hur ideal om hållbarhet och kommunikativ planering påverkat praktiken i 
fallet Järva följer nu en analys och genomgång av de slutsatser som dragits. Dessa baseras på 
de empiriska lärdomar som inhämtats. 

Nedan följer de huvudpunkter som kommer tas upp i detta avsnitt. 

1. Vilka kan de tänkbara effekterna av att dialogerna varit så pass öppna vara? 
2. Vad blir effekterna av att hållbarhetsbegreppet inte diskuterats explicit i dialogerna? 
3. Vilka kan de mer övergripande effekterna av ett lyckat Järvalyft bli? 
4. Vad kan de långsiktiga effekterna av en undermålig samverkan i projektet bli? 

1.  Vilka kan de tänkbara effekterna av att dialogerna varit så pass öppna vara? 

Som nämnts i föregående avsnitt så har det genomförts dialog i tre steg inom ramen för 
Järvalyftet. Det kommer i denna del av slutsatserna talas om den öppenhet kring vilka 
synpunkter som har kunnat framföras i de dialoger som genomförts på stadsdelsnivå, och vad 
detta kan tänkas få för effekter. Som litteraturstudien har påpekat behövs det en förankring 
hos så många av aktörerna som ingår i ett samhälle som möjligt av vad hållbarhet är och att 
det ses som något värt att arbeta mot. Detta har inte varit det uppenbara fallet i Järvalyftet.  

Innan dialogerna har det som tidigare nämnts inte specificerats vad resultatet av deltagandet 
kunde bli. Det handlade om väldigt fritt deltagande, där alla synpunkter var välkomna, men 
där det å andra sidan inte var tydligt vilket utrymme för inflytande som fanns, eller hur 
mycket beslutsfattarna ämnade anpassa sig efter de åsikter som medborgarna hade. Ett 
tänkbart och inte alltför avlägset scenario är att det inkommer synpunkter av många slag, med 
brett fokus och skilda åsikter. Vad detta skapar är en mycket god grund att gå vidare på, när 
det helt enkelt kan fiskas fram synpunkter som stämmer överens med det som staden eller 
andra aktörer ställt upp och sedan hävda att det som föreslås har förankring hos medborgarna. 
Detta behöver inte vara bevis för att det medvetet hittats dialogresultat som legitimerar 
målbilder och projektinriktningar, men det kan inte heller uteslutas. Riskabelt, svårt att bevisa, 
osannolikt men inte omöjligt. Ytterligare en tanke är att den kartmetod som använts, där de 
boende fått placera ut sina färgmarkeringar där de bor, och på platser de tycker är bra eller 
dåliga, skett på ett sådant sätt att de påverkat varandra. Det har på kartan varit möjligt att se 
vart de andra som deltar i processen placerat sina markeringar, vilket kan påverka var de som 
kommer senare väljer att placera sina.  

Det bör vara tydligt vilka effekter en dialogprocess ska eller kan få och om det finns 
eventuella frågeställningar eller problem som inte kommer att inkluderas i dialogen. Detta 
både för att de involverade aktörerna ska förstå vilka parametrar de kan påverka och inte, men 
också för att kunna fokusera på vad syftet med deltagandet är. I praktiken så har deltagandet 
varit begränsat, så varför inte vara tydliga med det, och istället påpeka de områden där 
synpunkter tas emot och verkligen får påverkan på förslag och genomförande? Annars finns 
det risk att det aldrig kommer ske ett skapande av förtroende mellan aktörer, vilket i sin tur 
kommer minska chansen att få lyckade dialoger framöver.  
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2. Vad blir effekterna av att hållbarhetsbegreppet inte diskuterats explicit i dialogerna? 

Det som till viss del fallit bort under deltagandeprocesserna är det explicita samtalet kring 
hållbarhet. Under dialogerna har det inte varit uttalat att staden i sin fysiska planering arbetar 
mot vissa hållbarhetsfrågor. Denna slutsats ska dock inte förkastas, utan kan i sin tur 
analyseras. Detta kan dock leda till att hållbarhetsfrågorna hamnar i skymundan, då 
medborgarna inte alltid tänker i sådana banor. En annan analys kan vara att staden anser att 
medborgarna och de andra aktörerna inte bör få för stort inflytande på det övergripande 
hållbarhetsarbetet.  

Här kan det göras en koppling till föregående slutsatspunkt om vad effekterna kan bli när det 
inte varit tydligt vad utfallet av deltagandet skulle bli. Kan det vara så att de som skapat 
deltagandeprocesserna av en eller annan anledning inte varit tydliga med hur vissa frågor kan 
komma att påverka eftersom det då ges utrymme att välja och vraka bland de tusentals åsikter 
som kommit in? Denna lärdom kan ses som två sidor av samma mynt då det kan användas på 
för och emot arbetet med hållbarhet inom stadens fysiska planering.  

För det första så kan åtgärdena i ett planeringsförfarande legitimeras även om de går emot den 
invånarnas aggregerade åsikter vid ett dialogförfarande. Tjänstemän och politiker kan hävda 
att de inte har utrymme att ta de boendes yttranden i beaktande då de går stick i stäv med 
stadens hållbarhetslinje som sådan. De som då äger frågan kan hävda att de värnar helhet och 
långsiktighet genom att förorda en mer övergripande bild som de boende, baserat på 
dialogutfallet, inte verkar har något intresse av att prioritera. Att hållbarheten inte varit tydlig 
under medborgardialogerna betyder alltså inte att den inte är viktig. 

Å andra sidan kan det också vara så att genom att inte uttalat arbeta med hållbarhetsaspekter 
så skapas det utrymme att i efterhand hävda att de berörda parterna inte har ett uttalat intresse 
att arbeta med sådana frågor. Det skulle kunna legitimera en mer enkelspårig utveckling, där 
ekonomiska intressen får styra och det endast sker en minimiinsats när det gäller andra frågor. 
Det skulle i värsta fall kunna tolkas som om de boende inte lägger någon större vikt vid 
hållbarhetsfrågor, och att beslutsfattarna då är lyhörda på vad invånarna säger när de inte 
lägga mer resurser än nödvändigt på detta område. Detta resonemang är utan tvekan att dra 
det hela till sin spets, men det skulle kunna användas som ett argument i ett sammanhang där 
maximerad ekonomisk avkastning är prioriterad.  

Trots de goda intentionerna i satsningen, i hänseendena deltagande och socioekonomisk 
förändring, så får det inte glömmas bort att Järvalyftet är ett projekt som omfattar sex av de 
etthundraarton stadsdelar som finns i staden. Detta innebär att om de uppstår konflikter 
mellan olika dokument, som exempelvis Vision Järva 2030 och översiktsplanen så måste det 
ske en avvägning mellan lokala och mer övergripande intressen, men om kompromiss skulle 
vara omöjligt så kommer de mer centrala ambitionerna bli mer prioriterade (Intervju 1 2012). 
Detta indikerar att just hållbarhetsfrågan är sådan att den av staden ska formuleras på en mer 
övergripande nivå, och sedan realiseras i de stadsdelarna lokalt. Det är oklart om detta 
framgått under samtalen och dialogerna med de boende. 
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Det blir uppenbart att det finns skillnader i vad de boende anser ett förslag får för effekter och 
de grunder som tjänstemän och politiker hänvisar till. Det mest uppenbara exemplet är 
trafiksepareringen där det från början fanns stor enighet om huruvida de skulle få finnas kvar 
eller inte. Stadens ambition var att bygga bort vissa delar av separeringen med argumentet att 
de skulle skapa mer livaktiga gaturum om gående uppehöll sig vid fasader som var i 
anslutning till vägnätet. Det sågs indirekt som ett sätt att öka den sociala hållbarheten i form 
av trygghet. Det påpekades att det redan idag var boende som gick på eller vid gatorna för att 
gena, och att detta i sig var farligare än om det fanns trottoarer och övergångsställen. De 
boende å andra sidan menar att trafiksepareringen är av godo då det underlättar för barn att 
själva på ett säkert sätt kan ta sig till och från skolan. Detta talar för att det bör vara tydligare 
samtal kring hållbarhetsaspekterna, då detta skulle kunna fungera som ett teoretiskt ramverk 
som samtliga aktörer har möjlighet att relatera sina åsikter till. 

 

3. Vilka kan de mer övergripande effekterna av ett lyckat Järvalyft bli? 

Som visat så arbetar stadens alla verksamheter utifrån den vision för Stockholm som antagits 
av kommunfullmäktige 2007 och som heter Vision 2030 (Stockholms stad 2011). Min 
tolkning av detta dokument är att det är ganska stor fokus på hur Stockholm ses 
internationellt, och hur staden ska arbeta med att locka mer etableringar, mer turister och fler 
invånare. Det talas dock relativt lite om stadens ansvar gentemot de som idag bor och verkar i 
staden, det är långt mycket mer fokus på tillväxt än förvaltning, trots att långsiktighet är 
utpekat som ett centralt tema. Denna tendens tycker jag verkar gå igen i Stadens arbete med 
Järva, där fokus ligger på förändring och skapandet av en ny image för att locka nya invånare, 
snarare än att se till att de som redan bor där får utökad chans till utveckling. 

Området har som klargjorts tidigare socioekonomiska problem. Den mer allmänna 
frågeställningen som fortfarande står obesvarad är vad som händer med den andel av de 
boende som inte kommer i arbete eller får möjlighet att utbilda sig eller på annat sätt bli en 
mer närande del av samhället (Intervju 7 2012). Finns det individer som inte kommer ha 
möjligheten att bo kvar då området genomgår en positiv social och ekonomisk utveckling, 
utan kommer behöva flytta till något annat mer utsatt område? Istället för att fokusera på hur 
de uppenbara problemen ska kunna lösas på bästa sätt kanske det över ett större tidsperspektiv 
skulle vara mer fruktbart att försöka analysera och försöka adressera de orsaker som skapar 
problemen till att börja med. Detta kan kontrasteras mot de nationella statliga handlingarna 
som behandlar hållbarhet där en av de uttryckta fokuspunkterna är att främja långsiktighet i 
samhällsutvecklingen (Miljödepartementet 2006). Men även detta är en definitionsfråga: hur 
långt är långsiktigt när det gäller ett projekt som Järvalyftet? Det räcker dock inte att ha 
ambitioner för hur ett område, i det här fallet Järva, ska fungera om x antal år. Inget område är 
ett slutet system, människor kommer behöva flytta och andra, antagligen mer ”eftertraktade” 
invånare kommer flytta in. Är det långsiktig hållbarhet? Denna gentrifieringsdimension har 
det inte talats mycket om i Järvalyftet, men den finns där, och kommer med största 
sannolikhet vara påtaglig för några av de som idag bor och verkar i området.  
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Vidare kan den resoneras mer konkret kring den förväntade utvecklingen i området beroende 
på om projektet blir lyckat, mer specifikt gällande områdets hållbarhet. En tänkbar orsak till 
att det idag är relativt lite fokus på den miljömässiga aspekten i Järva är att invånarna inte har 
samma möjlighet att skapa miljöpåvekan som resten av de som bor i Stockholm, även om de 
så skulle önskat (Intervju 6 2012). Detta på grund av den socio-ekonomiska situation som 
idag finns, där det generellt är lägre inkomster och alltså mindre möjlighet att konsumera och 
spendera pengar. Om denna bild i framtiden förändrats till följd av ett lyckat Järvalyft kan det 
antas att Järvabornas miljöpåverkan också blir större. Vad händer exempelvis när fler har råd 
mer bil, fler kan åka på semester utomlands eller kan öka sin totala konsumtion? 

Det kommer även innebära att antalet invånare per lägenhet kommer minska vilket i sin tur 
ytterligare kommer öka på trycket på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen vilket i sin tur 
kan leda till ytterligare segregation eller utestängning från vissa delar av bostadsmarknaden. 
Om området dessutom blir den regionala nod som RUFS angett kommer detta leda till en 
ytterligare stegring av utvecklingen på bostadsmarknaden vilket resulterar i en större 
efterfrågan på lägenheterna i området. Om detta leder till utförsäljningar kommer ekonomiskt 
sårbara grupper få det svårt att bo kvar, vilket kan leda till splittringar av etablerade sociala 
grupperingar. Detta kan direkt härledas till det som Connelly (2007) menar, att benämna 
åtgärder hållbara, trots att de för andra aktörer kan innebära stora negativa förändringar. 
Tolkningarna och effekterna av åtgärder på stadsdelsnivå blir därför olika beroende på vilken 
aktör det talas med. Detta kan med Sagers ord beskrivas som ”the dark side of planning” 
(Sager 2009:12). Han beskriver detta som: 

”associated with repression, control and exclusion, and the concept warns the planner that 
public plans sometimes have effects other than the fulfilment of standard social democratic 
goals, such as economic development, liveable cities and equal possibilities for all social 
groups.”  

(Sager 2009:12) 

Det innebär alltså att det trots goda intentioner kan förekomma effekter som blir negativa för 
vissa av de berörda aktörerna. Något som direkt kan härledas till det som sker i fallstudien, 
där den tidigare nämnda trafiksepareringen ses som ett hinder från stadens sida, men som en 
möjlighet för många av invånarna. Vidare kan detta analyseras ur ett diskursperspektiv, då det 
från stadens sida talas om positiva förändringar, när det för de boende handlar om negativ 
påverkan på deras vardag. Begreppens betydelse skiftar innebörd beroende på vem som 
tillfrågas.  

 

4. Vad kan de långsiktiga effekterna av en undermålig samverkan i projektet bli? 

Eftersom det är ett så pass långsiktigt projekt borde det ha funnits en mer förankrande metod. 
Det kan inte hävdas att det inte finns tillräcklig tid för att få till en process som bättre grundar 
sig på kommunikativa planeringsteorier, eftersom det i mitt tycke ska relateras till projektets 
omfattning; både i relation till områdets storlek och påverkan det får på många medborgare 
och näringsidkare, men också då det satts upp väl tilltagna tidsramar. Det har vid flera 



41 
 

intervjutillfällen uppmärksammats att Järvalyftet, som har den uttalade ambitionen att vara en 
mycket bred och långsiktig satsning, inte alltid fått till en optimal samordning mellan de 
berörda aktörerna (Intervju 1 2012, Intervju 3 2012, Intervju 6 2012). Detta gäller både mellan 
officiella aktörer men också mellan officiella aktörer och boende i stadsdelarna.  

För att invånare ska vara villiga att värna hållbarheten, och att detta ska genomföras lokalt så 
måste det finnas en stark identitet och känsla av gemenskap hos de boende. Det kanske måste 
vara så att hållbarhet får kosta, och ses som en direkt utgiftspost initialt; för att säkerställa en 
tillräcklig förankring. Det finns exempel på projekt som genomförts som fått negativa sociala 
effekter, som motsäger grundtanken med lyftet som en social och ekonomisk satsning. Varför 
läggs skolor ner i Järva när det i Vision 2030 för Stockholms uttryckligen står att det behövs 
planeras för fler skolor idag eftersom Stockholms kommer växa? Varför läggs det då ner 
skolor i just Järva som är identifierat som ett av de framtida regionalnaven enligt RUFS?  

Ett annat sådant exempel som uppmärksammats i empirin är nedläggningen av vårdcentralen i 
Husby (Intervju 3 2012). Även om Järvalyftet är en kommunal satsning och det är landstinget 
som ansvarar för vårdfrågorna så kan det tyckas märkligt att det genomförs förändringar som 
slår mot en grupp som redan är drabbad av bland de högsta sjuktalen i Stockholm. Det är att 
göra det lätt för sig om det från stadens håll skylls på att det beror på att det sker på olika 
administrativa nivåer. I en verkligt bred och långsiktig satsning skulle ansträngningen att få en 
övergripande implementering varit mer tydlig än så, även om det skulle inneburit 
kompromisser eller jämkning på annat håll. Dessutom ger det väldigt blandade signaler till de 
boende i stadsdelarna när Järvalyftet presenteras som en bred, långsiktig satsning, men där det 
samtidigt i närområdet sker förändringar som påverkar deras dagliga liv.  

Ytterligare exempel på att alla de aktörer vars organisation faller under paraplyprojektet 
Järvalyftet inte har ett tydligt helhetgrepp är det vindkraftverk som var planerat att uppföras. 
Här fanns det planer från staden och Hållbara Järva att någonstans på Järvafältet bygga en 
synlig symbol för den gemensamma satsningen, och som skulle bidra till en mer hållbar 
elförsörjning i området (Intervju 6 2012). Men det sattes stopp för detta projekt av 
Trafikverket, som också är delaktiga i Järvalyftet, då de på tjänstemannanivå gjorde 
bedömningen att det inte var genomförbart (Intervju 1 2012). Detta hade eventuellt kunnat 
utvikas om det hade funnits en tydligare samverkan mellan de offentliga aktörerna. 

I detta avsnitt så har slutsatserna kopplade till hållbarhet och deltagande i Järvalyftet 
presenterats. Potentiellt resultat av den öppna dialogen har presenterats samt att det har visats 
att det är svårt att bedöma exakt vad de långsiktiga effekterna av lyftet kan tänkas bli, då detta 
kan leda till konflikter mellan de olika hållbarhetsaspekterna. Det har också visats att 
projektets genomförande tillskrivs olika mycket framgång beroende på vem som tillfrågas, 
och det har påpekats har den bristande samordningen kan påverka de boendes förtroende och 
fortsatta vilja att delta. 
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Avslutande diskussion 
I föregående avsnitt togs de slutsatser upp som hade direkt koppling till det som visats i 
fallstudien. Där diskuterades det hur en planeringsprocess som baseras på ideal om hållbarhet 
och kommunikativ planeringsteori kan se ut i praktiken. I detta avslutande avsnitt kommer en 
mer vidgad syn på begreppens påverkan på planeringspraktiken läggas fram, och vilken 
potential och begränsningar som finns mer generellt. 

På samma sätt som det i förra avsnittet presenterades ett antal teman kopplade till de slutsatser 
som dragits efter fallstudien redogörs här för de mer övergripande slutsatserna. De teman som 
tas upp är: 

1. Hur anser jag att en planeringspraktik präglad av ideal om hållbarhet och 
kommunikativ planering bör bedrivas? 

2. Vad är vikten av det lokala arbetet i ett vidgat perspektiv? 
3. Hur bör relationen mellan deliberation, legitimitet och politik se ut? 
4. Vad talar för att det offentligas inflytande över planeringspraktiken stärks för att 

säkerställa hållbarhet i dagsläget? 
 

1. Hur anser jag att en planeringspraktik präglad av ideal om hållbarhet och kommunikativ 
planering bör bedrivas? 

Kunskap och förståelse ska enligt den kommunikativa planeringsteorin skapas genom 
processer där socialt lärande är central, och inte genom tvång eller manipulation av enskilda 
individer. Dessa tankar skiljer sig ganska markant från den verklighet vi ser idag där 
hållbarhetstänket oftast kommer uppifrån och där det handlar om ett normativt formande av 
”levnadssanningar”. Själva konceptet hållbarhet bygger på att det hela tiden finns ett 
helhetsgrepp som ligger till grund för de beslut som tas eller de planeringsåtgärder som 
föreslås. Även om detta är något som tagits med i planerarnas arbete så är det av vikt för 
andra aktörer att kunna se hur avvägningar i frågor går till och hur påverkan på de andra 
dimensionerna tagits med i bedömningar av de olika värdena. Hållbarhetsbegreppet får inte 
bli ett verktyg som legitimerar mindre öppna processer. Från de offentliga aktörer som äger 
frågorna, oavsett om det handlar om fysisk planering, energieffektivisering eller 
arbetsmarknadsinsatser, bör det finnas transparens för att underlätta allmänhetens förståelse 
och hur detta, om så är fallet, kopplas till hållbarhet som en mer övergripande inriktning. 

Vad händer då när hållbarhetsbegreppet aldrig är ämne för meddefinition? Om det talas om 
det i översiktsplaner och det där finns en gemensam vilja hos medborgare och politiker att 
arbeta mot det, men när det sedan handlar om att genomföra konkreta planer blir begreppet 
något som kan bli viktigare än effekterna lokalt, och därför ger de styrande en slags rätt att 
hävda att de boende haft möjlighet att yttra sig om hur hållbarhetsbegreppet ska komma att 
påverka deras vardag. Det bör därför vara tydligare hur de övergripande begreppen och 
inriktningarna inom stadsplaneringen definieras, så allmänheten lättare kan yttra sig och 
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påverka den inriktning som planeringen får på lokal nivå. Detta är något som jag upplever 
fattas idag. 

Det har under utbildningen pratats mycket om transparens i planeringen, där det ska vara 
tydligt vilka beslut som fattas och när de har fattats. Men jag anser att det behöver bli ännu 
mer glasklart varför besluten tas. Kommunikativ planering bygger som nämnt tidigare på att 
det sker en gemensam process där definitioner, ståndpunkter, mål och syften reds ut. Eftersom 
det samtidigt har visats att hållbarhetsbegreppet är långt från allmängiltigt och har samma 
innebörd för alla behöver det läggas extra mycket vikt vid att klargöra på vilka grunder det 
ena förslaget anses vara hållbart men inte det andra. Det bör finnas utrymme att föra dialog 
kring vad som ingår i begreppet samt hur stor tyngd som ska läggas på de olika 
hållbarhetsdimensionerna beroende på de rådande förutsättningarna.  
 
2. Vad är vikten av det lokala arbetet i ett vidgat perspektiv? 

Det är för lättvindigt att omfamna den kommunikativa planeringsteorin som ett 
paradigmskifte som helt skulle utradera mer konventionella planeringsmetoder, och som 
något som ska tillämpas fullt ut i alla tänkbara situationer. Detta är i dagsläget inte heller fallet 
i en svensk kontext. Det finns dock en viss tendens i mitt tycke, både om teorin men också 
fallstudien där det beaktas att vissa frågor är mer bundna till en kommunikativ process, medan 
andra fastställs och definieras på högre eller central nivå.  

Det finns författare som menar att hållbarhetsbegreppet måste ha en lokal förankring för att 
överhuvudtaget kunna komma att få genomslag. För att hållbarhetsbegreppet ska kunna få en 
bred och resultatgivande implementering i samhällsbyggnadsprocessen krävs det åtgärder som 
sträcker sig över administrativa gränser och där centraliserade inriktningsbeslut får genomslag 
på gräsrotsnivå. Det mest problematiska sambandet som uppdagats i denna uppsats är det 
mellan den kommunikativa planeringsteorins ideal om en planprocess som tar hänsyn till den 
pluralistiska verklighet vi lever i idag, samtidigt som det finns nationella 
hållbarhetsambitioner som endast kan få genomslag om det sker en anpassning på lokal- och 
individnivå. Det finns uppenbara svårigheter kring hur detta ska gå till, då det trots att det 
finns ett bra samarbete på exempelvis stadsdelsnivå, kanske måste ske förändringar, eller 
regleringar som inte har någon förankring lokalt för att säkerställa nationella mål kring 
exempelvis ekologisk hållbarhet.  

En slutsats som kan dras av detta är att dialog och deltagande i de processer som formar 
lokala strukturer är centrala i att arbeta mot hållbar utveckling. En approach kan tänkas vara 
att initialt låta mycket ske på de boendes villkor, för att få till en mer långsiktig och bred 
genomslagskraft. Jag tror därför inte på att ha en tvingande syn på hur hållbarhet ska uppnås, 
genom att inte ge några andra alternativ eller genom att införa tunga restriktioner. Jag är 
övertygad om att det är mer fruktbart att tillsammans med berörda parter ta små steg, genom 
att gemensamt tala om varför en viss utveckling är mer eftertraktad än en annan (kan relateras 
till Charles Lindbloms (1959) ”The Science of Muddling Through” där han talar om 
incrementalism som ett planeringsgrepp baserat på små, gradvisa förändringar av processen). 
Att övertyga människor att hållbarhet är viktigt är kanske inte den största utmaningen som 
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planerare ställs inför idag då det verkar som de flesta är överens om att det är viktigt. Det 
handlar snarare om att skapa utrymme för diskussion vad detta ska betyda på lokal nivå. 

 
3. Hur bör relationen mellan deliberation, legitimitet och politik se ut? 

Dock så är det så att det måste göras en avvägning kring hur mycket de som utrycker åsikter 
som avviker från planerna ska få influera det som planeras. Hur ska en högljudd grupp 
nejsägares protester vägas mot det faktum att majoriteten inte verkar ha några invändningar? 
Detta kan direkt kopplas till tankar om demokrati, där majoritens röst ska följas. I 
planeringsfrågor blir det dock mer komplext, då denna majoritet kanske inte alltid är insatt 
eller har vanan att granska och utvärdera föreslagen planering. Det blir därför extra viktigt att 
vara försiktig med att hävda att något ligger i linje med vad majoriten vill. Som det ser ut idag 
får vissa grupper oproportionerligt stor påverkan på planeringen, men detta behöver alltså inte 
vara negativt. 

Enligt Forester (1999) är det en form av makt att forma människors verklighetsbild, vad de ser 
som eftersträvansvärt och normallt. En analys av detta kan vara att det krävs en balansgång 
mellan att för hårt pådyvla värderingar vilket kan inskränka den personliga integriteten, 
samtidigt som viss påverkan av värderingar måste till om förändring mot hållbarhet ska ske. 
Jag anser att vissa mer övergripande frågor måste få bestämmas på central nivå, för att 
säkerställa att folkvalda representanter ska ha möjlighet att driva en politisk linje. På lokal 
nivå borde dock vissa frågor helt kunna lämnas i händerna på de som är direkt berörda; det 
vill säga: boende, företag, organisationer och andra användare. 

Närvaron av en idé om hur saker bör fungera eller ska se ut kan försvaga utsikterna att skapa 
nya verklighetsuppfattningar. Detta talar för att praktiserande planerare inte kan förlita sig på 
att uppdragsgivare eller beslutsfattare, oavsett om det gäller privat eller offentlig sektor, 
strävar efter att få till en positiv samhällelig utveckling. Det är att göra det enkelt för sig om 
det vid minsta svårlösta konflikt hänvisas till representativ demokrati som ett argument som 
skänker legitimitet. En del av planerarnas yrkesroll ligger i att ifrågasätta rådande strukturer 
och till synes grundläggande förhållanden. Ett kritiskt tänkande av de som utövar 
samhällsbyggande får utvecklingen att gå framåt; där inte bara aktuell process är ämne för 
granskning, men också det som formar dess kontext. Utveckling i detta avseende kan inte 
kopplas till något specifikt mål, det handlar endast om att vidga förståelsen för den kontext 
planering befinner sig i, och vad som formar denna. 

För att spinna vidare på dessa idéer kan Healys (1997) formuleringar användas. Hon menar att 
det för att en positiv utveckling av förvaltningen och skapandet av fysiska miljöer krävs: ”a 
renewal of the expertise of those locked into the ways of thinking and acting of previuos 
government practices” och samma stycke fortsätter med: ”This presents a demanding ethical 
challenge for experts, both in relation to the boundries of what they know and how their 
knowledge is being used, and to the way they conduct themselves” (Healey 1997:309). Detta 
leder till en fråga kring yrkerollen: ska eller kan planeraren främja deliberativa forum och 
påstå att de är annat än ett bihang till beslut som formas och fattas i andra arenor? För att 
fullständig och total deliberation ska uppnås ska ingen aktör har möjlighet att på förhand sätta 
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ramarna för hur processen ska utformas och yttre maktförhållanden ska vara helt utraderade. 
Detta skulle i praktiken innebära att planeringsprocesserna uppstod helt spontant, och att de 
inte initierades på någons initiativ. Att uppfylla dessa krav är utopiskt, och en mer pragmatisk 
inställning torde vara att uppmärksamma de aspekter som skapar skeva maktförhållanden, och 
sedan aktivt arbeta för att minimera dess påverkan på processen. Ett sätt att arbeta med detta 
vore eventuellt att sprida mandat, och se till att fler aktörer hade reell makt, istället för att det 
ligger koncentrerat hos en eller ett par mäktiga processdeltagare. Detta kan kopplas ihop med 
de tankar som presenterades i ett föregående stycke, då jag skrev att beslut kring vissa 
aspekter inom den lokala planeringen helt bör ansvaras för av icke-officiella aktörer. 

 
4. Vad talar för att det offentligas inflytande över planeringspraktiken stärks för att säkerställa 
hållbarhet i dagsläget?  

Granberg (2005) menar att det inom stadsplaneringen idag finns vissa negativa tendenser, då 
det ofta är privata intressen drivna av ekonomiskt starka grupper som präglar processer. Han 
menar att detta kan leda till att demokrati och rättssäkerhet i den officiella verksamheten då 
inte kan säkerställas.  

Frågan är om det är bra att genom kommunikativa teorier försöka förflytta beslutsfattandet 
och problemformulerandet från staten och den representativa demokratin. Det finns idag 
problem som uppstått till följd av globaliseringen och ökad konkurrens, och vad skulle 
centrala myndigheters incitament vara att försöka lösa dessa problem om deras beslutande 
makt försköts ifrån dem (Fischler 2000)? Jag skulle även vilja lägga till en fundering om att 
det i en sådan situation blir ännu svårare än vad det är idag att arbeta med hållbarhetsfrågor, 
då de privata intressena i dagsläget är benägna att maximera ekonomisk vinning. Detta talar 
för att det offentligas inflytande över den fysiska planeringen bör stärkas gentemot idag om 
ambitionen är att uppnå hållbarhet.  

Detta innebär att det inte bara är hållbarhet som får anses vara problematiskt att sammanföra 
med kommunikativ planeringsteori, då en minskning av statens inflytande i andra frågor 
skulle kunna påverka människor även i andra avseenden än de direkt kopplade till hållbarhet. 
I en svensk kontext idag så formuleras hållbarhetsriktlinjer av offentliga myndigheter på olika 
administrativa nivåer. Detta talar för att implementeringen och måluppfyllelsen också ska 
säkerställas av offentliga aktörer, vars ställning borde stärkas. Har det fastställts politiskt att 
det är av stor vikt att uppnå hållbarhet så ska detta också genomföras av offentliga aktörer 
som är tänkta att svara för det samhälleliga arbetet med ambition att se till allmänhetens bästa. 
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Reflektioner för fortsatt arbete 
En uppsats med denna omfattning kan inte ha ambitionen att utforska alla de samband som på 
något sätt påverkar forskningsfrågan i realiteten. Det finns en rad intressanta frågeställningar 
som fortfarande står obesvarade kring hur arbetet har eller kommer gå till kring 
kommunikativ planering och hållbarhet i Järvalyftet, eller vid en planeringspraktik präglad av 
ideal om hållbarhet och kommunikativ planeringsteori generellt. 

För det första skulle det vara intressant att få med fler aktörers syn på det som nu sker, bland 
annat stadsdelsförvaltningar och hyresgästföreningen, men inte minst en bättre representation 
ur de berörda invånarna. Vidare så skulle det vara intressant att göra en mer utvärderande 
studie av vad resultatet av medborgardialogerna blivit totalt sett. Alltså att göra en 
sammanställning av det material som invånarna de facto påverkat. Det skulle också vara 
intressant att se vilka resultat det arbete som nu pågår får på området i hållbarhetsavseende. 
Både hur det konkret fungerar efter en fysisk ombyggnation, men också vad resultatet av 
Hållbara Järva blir på invånarnas vanor och levnadssätt.  

Det finns också aspekter av deltagande som skulle vara mycket intressant att forska kring 
framöver, bland annat den snabbhet med vilken formerna för åsiktsuttryck förändras idag. Det 
är idag lättare än någonsin att få människor att delta, mobiliseras eller bilda opinion tack vare 
sociala medier som Facebook, Twitter och digitala namninsamlingar. Detta talar för ett skifte, 
och en mer onlinebaserad deltagandeprocess än vad som idag är lagstadgat. I framtiden är det 
inte alls omöjligt att samrådsförfarandena inom den fysiska planeringen får en förskjutning 
mot en mer kontinuerlig process, öppen för input under fler steg, med möjlighet till en 
vidgning av de grupper som yttrar sig som följd. Även denna tendens talar för att 
planerarrollen fortsätter att förändras framöver. 

Det har i denna uppsats mestadels redogjorts för hur det kan gå till om offentligheten vill 
eftersträva hållbarhet samtidigt som de boende får utrymme att yttra sig och delta i processen. 
Men vad skulle situationen bli om det var andra utgångspunkter? Att det fortfarande var en 
deltagarprocess, men att det var invånarna som strävade efter att uppnå mer hållbara planer 
och lösningar? Hur skulle de offentliga och kommunala aktörerna reagera på det? Detta leder 
tankarna in på det faktum som till viss del medvetet förbisetts att prata om i uppsatsen: hur 
hållbarhetsbegreppet definieras, och vem som bestämmer vad som ska ingå i det. 

  



47 
 

Referenser 

Tryckta källor 
Allmendinger, Philip (2009), ’Planning Theory’, Basingstoke: Macmillan 

Arnstein, Sherry R. (1969), ’A Ladder Of Citizen Participation’, Journal of the American 
Institute of Planners vol. 35(4) p. 216-224 

Backman, Jarl (2008), ‘Rapporter och uppsatser’, Studentlitteratur, Denmark: Narayana Press  

Basiago, A. D. (1999), ‘Economic, social, and environmental sustainability indevelopment 
theory and urban planning practice’, The Environmentalist, vol. 19 p. 145-161  

Bell, Simon och Morse, Stephen (2008), ‘Sustainability Indicators: Measuring the 
Immeasurable?’, London: Earthscan 

Berke, Philip R. (2002), ‘Does Sustainable Development offer a New Direction for Planning? 
Challenges for the Twenty-First Century’, Journal of Planning Literature, vol. 17(1) p. 21-36 

Barrett, Christopher B. och Grizzle, Ray (1999), ‘A Holistic Approach to Sustainability Based 
on Pluralism Stewardship’ Environmental Ethics, vol. 21 p. 23-42 

Boaden, Noel, Goldsmith, Micheal, Hampton William och Stringer, Peter (1980), ’Planning 
and Participation in Practice: A Study of Public Participation in Structure Planning’, 
Progress in Planning, vol. 13(1) p. 1-102 

Cars, Göran och Strömberg, Knut (2005), ’Att göra sin röst hörd’ i Frank, Gun (ed.), ’Spelet 
om staden’, Stockholm: Formas 

Connelly, Steve (2007), ’Mapping Sustainable Development as a Contested Concept’, Local 
Environment Vol. 12(3) p. 259-278 

Corell, Elisabeth och Söderberg, Henriette (2005), ’Från miljöpolitik till hållbar utveckling – 
en introduktion’, Malmö: Liber 

Dale, A., Ling, C. och Newman, L. (2008), ‘Does Place Matter? Sustainable Development in 
Three Canadian Communities’, Ethics, Place & Environment vol. 11(3) p. 267-281 

Dempsey, Nicola, Bramley, Glen, Power, Sinéad and Brown Caroline (2011), ‘The Social 
Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability’, Sustainable 
Development, vol. 19(5) p. 289-300 

Drexhage, John och Murphy, Deborah (2010) ‘Sustainable Development: From Brundtland to 
Rio 2012’ New York: United Nations Headquarters 

Ejvegård, Rolf (2003), ‘Vetenskaplig metod’, Lund: Studentlitteratur 

Fischler, Raphaël (2000) ‘Communivative Planning Theory: A Foucauldian Assessment’ 
Journal of Planning Education and Research, vol. 19 p. 358-367 



48 
 

Forester, John (1999) ‘Reflections on the Future Understanding of Planning Practice’, 
International Planning Studies vol. 4(2) p. 175-193 

Hargreaves, A. (2004), ‘Building communities of place: Habitual movement around 
significant places’, Journal of Housing and the Built Environment, vol.19 p.49-65 

Healey, Patsy (1997) ‘Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies’ 
London: MACMILLAN PRESS LTD 

Henecke, Birgitta and Khan, Jamil (2002), ‘Medborgardeltagande i den fysiska planeringen – 
en demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik’, Lund University: 
Department of Sociology 

Hilding-Rydevik, Tuija (2005), ‘Hållbar utveckling – en dimridå’ i Frank, Gun (ed.), ’Spelet 
om staden’, Stockholm: Formas 

Huxley, Margo (2000), ‘The Limits to Communicative Planning’ Journal of Planning 
Education and Research, vol. 19 p. 369-377 

Huxley, Margo och Yiftachel, Oren (2000) ‘New Paradigm or Old Myopia? Unsettling the 
Communicative Turn in Planning Theory’, Journal of Planning Education and Research, vol. 
19 p. 333-342 

Kuhlman, Tom och Farrington, John (2010) ‘What is Sustainability?’ Sustainability, Vol. 2 p. 
3436-3448 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2009), ’Den kvalitativa forskningsintervjun’, Lund: 
Studentlitteratur AB 

Layzer, Judith A. (2012), ‘The Purpose and Politics of Ecosystem-Based Management’ i 
Weinstein, Micheal P. och Turner R. Eugene (eds.), ‘Sustainability Science: The Emerging 
Paradigm and the Urban Environment’ Springer 

Lindblom, Charles (1959), ‘The Science of Muddling Through’, Public Administration 
Review, vol. 19(2) p. 79-88 

Littig, Beate och Grießler Erich (2005) ‘Social sustainability: a catchword between political 
pragmatism and social theory’, International Journal of Sustainable Development, vol. 1/2 p. 
65-79 

Lozano, Rodrigo (2008), ‘Envisioning sustainability three-dimensionally’, Journal of Cleaner 
Production, vol. 16 p. 1838-1846 

Mannberg, Mariann (2006), ’Communicative Planning – (How) Does it Work?’, Luleå 
University of Technology 

Mannberg, Mariann och Wihlborg, Elin (2008) ’Communicative Planning – Friend or Foe? 
Obstacles and Opportunities for Implementing Sustainable Development Locally’ Sustainable 
Development vol. 16 p. 35-43 



49 
 

Mebratu, Desta (1998), ‘Sustainability and Sustainable Development: Historical and 
Conceptual Overview’ Environmental Impact Assessment Review, Vol. 18 p. 493-520 

Naess, Petter (2001), ’Urban Planning and Sustainable Development’ European Planning 
Studies, vol. 9(4) p. 503-524 

Opschoor, Hans and Reijnders, Lucas (1991), ‘Towards sustainable development indicators’, 
Environment and Management, vol. 1 p. 7-27 

Owens, Susan (1994) ’Land, Limits and Sustainability: A Conceptual Framework and Some 
Dilemmas for the Planning System’, Transactions of the Institute of British Geographers, New 
Series vol. 19(4) p. 439-456 

Rees, William E. (2012), ’Cities as Dissipative Structures: Global Change and the 
Vulnerability of Urban Civilization’ i Weinstein, Micheal P. och Turner R. Eugene (eds.), 
‘Sustainability Science: The Emerging Paradigm and the Urban Environment’ Springer 

Sager, Tore (2009),’Responsibilities of theorists: The case of communicative planning 
theory’, Progress in Planning vol. 72 p. 1-51 

Shortall, Sally and Shucksmith, Mark, (1998) 'Integrated rural development: Issues arising 
from the Scottish experience', European Planning Studies vol. 6(1) p. 73-88 

Stahre, Ulf (2005), ’Proteströrelser – ett nödvändigt komplement’ i Frank, Gun (ed.), ’Spelet 
om staden’, Stockholm: Formas 

Stockholms Stad (2012a), ‘Järva 2030: Framtidsvisionen blir verklighet’, Stockholm: 
Stadsbyggnadskontoret 

Stockholms stad (2011c), ‘Hållbara Järva 2010: Rapport till Boverket’, Stockholms stad: 
Miljöförvaltningen 

Stockholms stad (2010) ’Promenadstaden: Översiktsplan för Stockholm’, Stockholm: 
Stadsbyggnadskontoret 

Stockholms Stad (2009), ’Vision Järva 2030’ Stockholm: Stadsledningskontoret 

Taylor, Robert W. (2012), ‘Urbanization, Local Government, and Planning for 
Sustainability’ i Weinstein, Micheal P. och Turner R. Eugene (eds.), ‘Sustainability Science: 
The Emerging Paradigm and the Urban Environment’, Springer 

Voogd, H. och Woltjer, J. (1999) ’The communicative ideology in spatial planning: some 
critical reflections based on the Dutch experience’, Environment and Planning B: Planning 
and Design, vol. 26 p. 835-854 



50 
 

 

Internetkällor 
DN (2012) ’Politikerna borde ha lyssnat’, tillgänglig: 
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/politikerna-borde-ha-lyssnat, hämtad 2012-08-28 

DN (2009) ‘Polisen stormade Aspuddsbadet’, tillgänglig: http://www.dn.se/sthlm/polisen-
stormade-aspuddsbadet, hämtad: 2012-06-29 

Governo (2010), ‘Järvalyftet – erfarenheter och utvecklingsmöjligheter’, tillgänglig: 
http://www.stockholm.se/PageFiles/180501/rapport_jarvalyftet.pdf, hämtad: 2012-06-04 

Kommunstyrelsen (2007), ’Inriktning för Järvalyftet’ tillgänglig: 
http://insyn.stockholm.se/insynTransFrameMain.aspx?id=4&nodeid=234711, hämtad 2012-
05-10 

Miljödepartementet (2006), ’Regeringens skrivelse 2005/06:126, Strategiska utmaningar – En 
vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling’, tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/sb/d/6525/a/60692, hämtad: 2012-06-25 

Rättsnätet (2012) ’Plan- och bygglag (2010:900)’, tillgänglig: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm, hämtad: 2012-06-29 

Stockholms Stad (2012b), ‘Aktörer’, available at: http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Aktorer-inom-
Jarvalyftet/ , hämtad 2012-04-10 

Stockholms Stad (2012c), ’Det här är Järvalyftet’ tillgänglig: 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Det-har-ar-Jarvalyftet1/, 
hämtad 2012-07-11 

Stockholms stad (2012d), ’Järvalyftet’, tillgänglig: http://www.stockholm.se/jarvalyftet, 
hämtad: 2012-07-19 

Stockholms stad (2011a), ’Vision 2030: framtidsguiden’, tillgänglig: 
www.stockholm.se/PageFiles/120302/Vision%202030.pdf, hämtad 2012-06-06 

Stockholms stad (2011b), ’Husby: förslag till strukturplan offentlig miljö, bebyggelse och 
gator’, tillgänglig: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-
planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2011-
04898&docview=1#stage2, hämtad 2012-04-16 

Stockholms stad (2008) ’Frågor och svar’, tillgänglig: http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Fragor-och-svar/, 
hämtad: 2012-07-12 



51 
 

Svenska Dagbladet (2012a), ’Järvalyftet är ingen bra förebild’, tillgänglig: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jarvalyftet-ar-ingen-bra-forebild_7173653.svd, 
hämtad: 2012-07-16 

Svenska Dagbladet (2012b), ’Lyftet ett luftslott för Järvaborna’, tillgänglig: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lyftet-ett-luftslott-for-jarvaborna_7080101.svd, hämtad: 
2012-07-16 

Svenska Dagbladet (2012c), ’Förortsfiasko för flera miljoner’, tillgänglig: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forortsfiasko-for-flera-miljoner_7113149.svd, hämtad: 
2012-07-16 

Svenska Dagbladet (2007) ’Boutveckling av miljonprogramsförort’, tillgänglig: 
http://www.svd.se/kultur/boutveckling-av-miljonprogramsforort_344082.svd, hämtad: 2012-
07-12 

Svenska Bostäder (2011) ’Myter om Järva’ tillgänglig: 
http://www.jarvadialogen.se/Documents/Fakta%20om%20J%C3%A4rva-16dec-111.pdf, 
hämtad: 2012-07-11 

Svenska Bostäder (n.d.a) ‘Järvalyftet inom Svenska Bostäder’, tillgänglig: 
http://www.jarvadialogen.se/Nyheter/Jarvalyftet-inom-Svenska-Bostader/ , hämtad 2012-04-
11 

United Nations (2011) ’The History of Sustainable Development in the United Nations’ 
tillgänglig: http://www.uncsd2012.org/history.html, hämtad: 2012-06-25 

White (2009), ‘Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby’, tillgänglig: 
http://www.jarvadialogen.se/PageFiles/1986/Redovisning_Husbydialog.pdf, hämtad: 2012-
08-28 

Muntliga källor 
Intervju 1 (2012), representant för Stockholms stad, ledning av Järvalyftet 

Intervju 2 (2012), representant för Svenska bostäder, hemmahörande i affärsområde Järva 

Intervju 3 (2012), representant för Järvas framtid, en av nätverketskontaktpersoner 

Intervju 4 (2012), representant för extern konsult, delaktig i formandet av dialogprocessen. 

Intervju 5 (2012), representant för Stockholms stad, delaktig i planeringsfrågor i berörda 
områden 

Intervju 6 (2012), representant för Stockholms stad, miljöförvaltningen, arbetar med Hållbara 
Järva 

Intervju 7 (2012), representant för Megafonen, sitter i arbetsgruppen  



52 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall Järvalyftet 
Introduktion/bakgrund 

 Vem är jag? 

 Varför detta projekt? 

 Vilken är min frågeställning/forskningsfråga 

 Varför vill jag intervjua dig, vad hoppas jag du ska kunna svara på? 

Intervjupersonen 

 Professionell bakgrund? 

 Roll i projektet? 

 Arbetsuppgifter? 

 Vilken aktör representerar du? 

 Vad är denna aktörs roll i Järvalyftet? 

Projektet 

 Hur kom projektet till ursprungligen? 

 Hur ser du på projektet så här långt? 

 I vilken skede kom den aktören du representerar in i projektet? 

 Vilka andra aktörer är/ har varit med i projektet? 

 Finns det kompetenser som har tagits in i projektet i efterhand, i så fall vilka? 

 Finns det parallella projekt, varför är de i så fall separata? 

 Vilka aktörer är i så fall del i dessa projekt? 

 Vilka är projektets ”vinnare” respektive ”förlorare”? 

 Finns det vissa frågeställningar i visionen som inte påverkas av medborgardialogen, i 
så fall vilka? 

Begreppen (medborgardeltagande och hållbarhet). Hur översätts teori  praktik? 

 Vad betyder hållbarhet i detta projekt? 

 Vad betyder medborgardeltagande i projektet? 

 Hur har dessa begrepp präglat/format projektet? 

 Hur har ni/du arbetar med begreppen i praktiken inom detta projekt? 

 Finns någon genensam definition av hur ni inom detta projekt, eller inom företaget, 
myndigheten, definierar begreppen? Samt hur ni i allmänhet arbetar med dem? 

 Vad händer med begreppen när projektet går från en fas till nästa? 

 Hur överförs begreppen från aktör till aktör eller individ till individ? 

 Används begreppen olika av olika aktörer i projektet? Har de olika vikt? 

 Är medborgardialog extra viktigt när någon speciell aspekt av hållbarhetsbegreppet 
ska tillgodoses? 
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 Hur kombineras dialogen med information om eventuella hållbarhetsmålsättningar 
som satts upp av Stockholms stad? Är det tydligt om det är så att vissa mål ”måste” 
mötas? 

Genomförande 

 Förklara hur dialogen går till i Järvalyftet 

 Hur formades/skapades denna dialogmodell? Vilka aktörer gjorde vad? 

 Hur har medborgardialogen fungerat? 

 Hur har det säkerställts att dialogen varit inkluderande? 

 Är vissa aktörer tongivande i dialogen? 

 Är vissa frågor extra intressanta? 

 Finns det frågor som inte är intressanta att ta upp men som ändå är del av visionen? 

 Hur avgörs det vilka frågor som tas in i medborgardialogen? 

 Hur stort genomslag har medborgarinflytandet fått på vision Järva 2030 eller de 
projekt som faller under paraplyprojektet? (Finns det något konkret exempel på detta i 
den slutgiltiga visionen?) 

 Verkar det som det är vissa frågor som är extra intressanta för medborgarna som var 
oväntade för stadens/företagets/organisationens representanter? 

Konflikter 

 Finns det konflikter inom projektet, i så fall vilka och hur löses de? 

 Finns det konflikter mellan detta projekt och andra projekt i samma områden? 

 Konflikter mellan aktörer och invånare, aktör och aktör eller invånare och invånare? 

 Har det funnits konflikter kortsiktiga mot långsiktiga mål? 

Framöver 

 Hur kan projektet komma att anpassas över tiden om det skulle vara nödvändigt? 

 Hur ser uppföljningen av visionen ut i de mindre projekt som genomförs i området? 

 Kan denna typ av projektmodell komma att implementeras på andra platser i 
framtiden? 

Slutligen 

 Vad är planerarens/planerings roll? 

 Vad kan planering göra? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 Kan jag kontakta dig om jag kommer på att jag behöver mer information? 
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