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ABSTRACT 
 
Uppsatsen syfte är att analysera vilken betydelse begreppet hållbar utveckling tillskrivs i 
stadsplaneringsprojektet Östra Sala Backe i Uppsala. Analysen sker inom ett 
diskursanalytiskt ramverk med utgångspunkten att hållbar utveckling är ett politiskt 
begrepp vars betydelse är omtvistat och varierar i tid och rum. Analysen fördjupas med 
resonemang om hur olika planeringskoncept och idéer anammas i lokala 
planeringssammanhang. Material för studien består av olika planeringsdokument.  

Begreppet hållbar utveckling används i planeringsprocessen av Östra Sala Backe på 
ett flertal olika sätt. Begreppet används dels för att beskriva strategier för att skapa en tät, 
levande och blandad stadsdel med en idé om en ”traditionell stad” som förebild. En 
ekologisk hållbar utveckling framställs i planeringsdokumenten i näringslivsutvecklings-
termer och på detta sätt produktifieras hållbar utveckling och stadsdelen Östra Sala 
Backe. En generell slutsats är att stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala Backe är en del av 
en platsmarknadsföringsdiskurs som explicit och implicit betonar vikten av att Östra Sala 
Backe ska uppfattas och marknadsföras som en hållbar stadsdel.    
 
 
Keywords: hållbar utveckling, Östra Sala Backe, diskursanalys, stadsplanering. 
 
Handledare: Katarina Pettersson.  
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1. INLEDNING 
 
I Uppsala pågår just nu planering och byggnation av den nya stadsdelen Östra Sala 
Backe. Området är beläget mellan stadsdelarna Årsta och Sala Backe. Den nya stadsdelen 
omfattar cirka 2000 bostäder av varierande karaktär, och utrymmen för restauranger och 
annan service. Uppsala kommuns ambition är att Östra Sala Backe ska bli Uppsalas mest 
hållbara stadsdel och vara ett pilotprojekt för hållbart byggande. I planprogrammet för 
Östra Sala Backe och i andra planeringsdokument framhålls hållbar utveckling som en 
central idé för områdets utveckling. Följande citat är hämtat från Östra Sala Backes 
planprogram (s.7):“Hållbarhet är i fokus i utvecklingen av Östra Sala backe. Strukturen 
är robust, miljömedveten, ska underlätta etablering av nya verksamheter och är såväl 
ekologiskt som socialt och ekonomiskt hållbar.”  

Det finns ett flertal exempel på olika stadsplaneringsprojekt som har titulerat sig 
själva som hållbara. En hållbar samhällsbyggnad ses även av regeringen som en 
prioriterat del av Sveriges strategi för en hållbar utveckling (Skr. 2005/06:126). Några av 
de mer uppmärksammade stadsutvecklingsprojekten i Sverige är Hammarby Sjöstad i 
Stockholm, Västra Hamnen i Malmö och det planerade området Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm. Samtliga av dessa projekt har fått utstå viss kritik för att de i själva verket 
inte alls är speciellt hållbara (Wangel, 2010). Hållbar utveckling, är dock ett svårtolkat 
begrepp, som används i en mängd olika sammanhang och på olika sätt. Exempelvis, 
hävdar oljebolaget Shell att deras verksamhet är hållbar, följande citat är hämtat från 
bolagets hemsida: ” We help to meet the world’s growing energy needs in economically, 
environmentally and socially responsible ways.”. Jag vill inte ta ställning till ifall ett 
oljebolag kan vara hållbart eller inte, utan vill bara konstatera att definitionen om vad 
hållbar utveckling är, är omtvistad. Den föreliggande uppsatsens avsikt är att visa vilka 
betydelser begreppet hållbar utveckling har i Östra Sala Backe. För att kunna beskriva 
mitt syfte mer ingående vill jag först, lite kortfattat, redogöra för hur hållbar utveckling 
kan begreppsligöras.  

Den mest populära och vanligaste förekommande definitionen av hållbar utveckling 
kommer från Brundtlandrapporten som publicerades 1987 och där beskrivs en utveckling 
som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.”. Själva begreppet – hållbar utveckling – myntades drygt tio år 
innan rapporten populariserade begreppet, men som koncept har hållbar utveckling en 
längre historia. Mebratu (1998) backar bandet, ända till framväxten av den bibliska 
världsbilden och den västerländska uppfattningen att jorden är till för människans 
nyttjande. Denna uppfattning är enligt Mebratu roten till den miljöproblematik vi ser idag 
och även grunden från vilken idén om en hållbar utveckling tar avstamp. Hållbar 
utveckling representerar alltså, enlig Mebratu, en grundläggande tankeomvälvning i 
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relationen mellan människa och natur. Low m.fl.(2005) menar att hållbar utveckling, kan 
betraktas, som den största förändringen i mänskligt tänkande och beteende under de 
senaste 3000 åren. För mig är detta en, väldigt spännande iakttagelse, men begreppet 
hållbar utveckling används idag på ett sådant sätt och i sådana sammanhang att det är 
svårt att betrakta som någonting revolutionärt. 

 Hållbar utveckling har fått utstå en hel del kritik. Enligt Jacobs (1999) är kritiken 
främst grundad på begreppets otydliga definition som, enligt kritiker, gör begreppet 
värdelöst, speciellt i syfte att åstadkomma någon betydande förändring för samhället. 
Avsaknaden av entydig definition har även fått kritiker att hävda att det mesta kan 
framställas som hållbart, till och med sådana saker som är direkt skadliga för miljön och 
samhället. Begreppets otydlighet och mångtydighet har dock även gjort begreppet väldigt 
populärt och möjligt att anamma för de flesta samhällsgrupper och intressen och en rad 
olika tolkningar och definitioner av begreppet har vuxit fram. Holmberg (1994) 
identifierade 80 olika vetenskapliga diskurser om hållbar utveckling.  

Det finns ett flertal forskare (bl.a. Jacobs, 1999, och Connolly, 2007) som möter 
kritiken om att hållbar utveckling saknar definition. Istället för att betrakta hållbar 
utveckling som ett begrepp som har en tydlig avgränsning och ram menar de att 
begreppet bör förstås som ett politiskt begrepp – ett begrepp som i sig är omstritt. 
Mångfalden av definitioner och förståelser är uttryck för olika ideologiska positioner; på 
samma sätt som det över den politiska vänster/höger skalan finns olika förståelser om vad 
demokrati är. Genom att betrakta hållbar utveckling som ett politiskt begrepp – vilket är 
en utgångspunkt för denna uppsats – är de olika definitionerna av hållbar utveckling inte 
problematiska, utan istället ett uttryck för olika ideologiska positioner. 

En annan central utgångspunkt för denna uppsats är att hållbar utveckling betraktas 
som ett kulturellt fenomen vars betydelse varierar i tid och rum. Detta antagande bygger 
på Redclift (1996) resonemang om hållbar utveckling. Brundtlandrapportens definition av 
hållbar utveckling – att tillgodose människors behov, idag och i framtiden – erbjuder 
ingen tydlig tolkning av vad behov är eller hur de bör tillgodoses. Eftersom att nutiden 
och framtidens behov förändras över tid och är knutet till en plats kan hållbar utveckling, 
enligt Redclift, bara förstås som ett kulturellt fenomen som varierar i tid och rum. Detta 
innebär alltså att hållbarhetsdiskursen i Östra Sala Backe projektet bör förstås som en 
platsunik företeelse.   
 

1.1 Syfte, material och metod. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka betydelser som tillskrivs begreppet 
hållbar utveckling i planeringen av Östra Sala Backe samt även vilka aspekter av 
begreppet hållbar utveckling som utelämnas ur diskursen. För att göra detta kommer jag 
analysera utvalda planeringsdokument med kritisk diskursanalys som metod. Eftersom 
hållbar utveckling är ett politiskt begrepp som har en stor meningspotential – flera olika 
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möjliga tolkningar – lämpar sig diskursanalys väl som metod. Genom den 
begreppsapparat som diskursanalys erbjuder kan de grundläggande antagandena inom 
konceptet hållbar utveckling klargöras.  

Jag kommer även ta hjälp av teorier om hur idéer och planeringsideal sprids och 
inkorporerats i planeringspraxis och även beskriva den planeringsdiskurs (kontext) som 
hållbarhetsdiskursen är en del av. På detta sätt kan analysen fördjupas genom att visa på 
de bakomliggande anledningarna till varför och hur hållbarhetsbegreppet används i Östra 
Sala Backe.  

Valet av material för analys har gjorts genom samtal och intervjuer med fyra 
tjänstemän från Uppsala kommun. Dessa samtal skedde utan förberedda intervjufrågor 
med syfte att erhålla en bred bild av planeringsprocessen i Östra Sala Backe och 
identifiera nyckeldokument i planeringen. Tre dokument har pekats ut som särskilt 
viktiga för planeringsprocessen generellt och även specifik med avseende på hållbarhet. 
Följande dokument har valts ut:  
 

• ”Östra Sala Backe planprogram”: beskriver en sammanhållen vision för 
stadsdelens utveckling. Dokumentet bestämmer övergripande principer, 
nyckelbegrepp och värden för områdets utveckling.  

• ”Kvalitet och hållbarhetskriterier”: är en bilaga till det köpeavtal som upprättats 
mellan Uppsala kommun och de byggherrar som är inblandade i projektet. 
Dokumentet utvecklar och fastslår inriktningar och ansvarområden för arbetet 
med hållbar utveckling och annat kvalitetsarbete.  

• ”Checklista för social hållbarhet”: är en checklista med olika aspekter som 
aktörerna i planeringsprocessen ska beakta. I dokumentet utvecklas vad som 
menas med social hållbarhet, samt en rad andra nyckelbegrepp som omnämns i 
planprogrammet.  

 
En mer detaljerad beskrivning av de tre dokumenten och dess innehåll presenteras i 
avsnittet Diskursordning - Stadbyggnadsvisioner och hållbar utveckling. 

1.2 Disposition  
Jag kommer att inleda med att ge en allmän beskrivning av diskursanalys och de 
epistemologiska antaganden som ligger som grund. I avsnittet Metod och Teori kommer 
jag bygga upp den begreppsapparat som jag kommer använda mig av för att analysera 
mitt material. Efter det följer ett avsnitt som beskriver vad stadsplanering är och en 
översikt över den samtida stadsplaneringsdiskursen. Innan analysen kommer jag även 
redogöra för skillnaden mellan olika förståelser av hållbar utveckling samt presentera ett 
antal hållbarhetsdiskurser som är speciellt angelägna för min analys av Östra Sala Backe.  
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2. METODOLOGISKA ANTAGANDEN  
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999) bygger diskursanalys på det teoretiska 
antagandet att verkligheten – så som vi uppfattar den och beskriver den – är socialt 
konstruerad. Kunskap och vår uppfattning om världen kan inte betraktas som objektiva 
sanningar eftersom kunskap är en produkt av vårt sätt att beskriva och kategorisera 
fenomen. Detta perspektiv förnekar inte att det finns en objektiv verklighet som är 
oberoende av människan, men vårt sätt att begreppsliggöra och beskriva denna verklighet 
kan inte betraktas som en objektiv sanning. Eftersom människan är en historisk och 
kulturell varelse är även vår uppfattning om omvärlden och vår syn på kunskap historisk 
och kulturellt bestämd. Denna uppfattning medför även att vår uppfattning om 
verkligheten och kunskap inte är given utan i ständig förändring. Människans 
verklighetsuppfattning om sant och falskt och rätt och fel formas genom sociala processer 
– interaktioner mellan människor – där bilder av verkligheten bestäms och förkastas i en 
kamp om vad som är sant eller falskt. I en sammanslutning av människor – en grupp, ett 
land o.s.v. – med en bestämd världsbild kommer vissa beteenden att betraktas som 
naturliga och andra som onaturliga. Det finns alltså en koppling mellan diskurs – vårt sätt 
att skapa betydelse och mening – och sociala handlingar.   

En ytterligare utgångspunkt för diskursanalys är att förhållandet mellan språk och 
verklighet är godtyckligt. Ett ord har inget direkt sammanhängande förhållande till det 
naturfenomen som det beskriver. Exempelvis kan ordet äpple, för en grupp av individer, 
inneha en definition och association: en röd eller grön frukt som har en speciell smak. 
Men det är bara genom sociala konventioner och beskrivningar som ett ord får sin 
betydelse. Ett ords innebörd är på så sätt bestämd av dess relation till andra ord. Ordet 
äpple bestäms av en samling av ord (som beskrivningen ovan, eller för den delen någon 
annans beskrivning). Poängen är att det är ordets relation till andra ord som bestämmer 
dess innebörd. Winther Jørgensen och Phillips använder en fisknätsliknelse för att 
illustrerar sambandet: ett ord kan betraktas som en knut i ett fisknät som hänger samman 
med andra knutar. Ordet får sin betydelse av hur det är ordnat i nätet och vilka andra 
begrepp som det förhåller sig till. Fisknätsliknelsen har dock sina begränsningar eftersom 
att ett ord kan ha många olika tolkningar som dessutom kan förändras över tid. Knutarna i 
fisknätet och kopplingarna dem emellan bör därför betraktas som flytande och som i 
möjlig förändring. Winther Jørgensen och Phillips använder ordet arbete för att 
exemplifiera detta förhållande: ”Ordet ”arbete” kan i vissa situationer vara motsatsen 
till ”fritid”, medan det i andra sammanhang snarare ställs i motsats till ”passivitet” 
(som i trädgårdsarbete) eller ”bortträngning” (som i sorgearbete).” (s. 17). Exemplet 
visar att ett ord kan ha flera olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de 
används och att det är genom ordets sammanlänkning med andra begrepp som ordet får 
dess betydelse. Winther Jørgensen och Phillips benämner denna process – att knyta 
samman begrepp och skapa betydelser – som ett språkbruk.  
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I ett språkbruk skapas betydelser och meningar genom att olika begrepps betydelse 
låses i förhållande till andra begrepp. På detta sätt kommuniceras att det är en viss 
tolkning av ett ord som förmedlas: exempelvis att arbete är motsatsen till fritid. För att 
göra detta bestäms och skapas ett nätverk av begrepp för att förmedla denna betydelse 
och mening. Det är utifrån detta skapande som diskursanalys tar sitt avstamp. Syftet med 
diskursanalys är att synliggöra och kartlägga processerna i betydelseskapandet. Vissa 
nätverk av ord och betydelsefixeringar har genom sociala konventioner och processer 
blivit så pass standardiserade att vi uppfattar dessa som naturliga. Diskursanalys kan 
nysta upp nätet och visa med vilka antaganden som en viss verklighetsbild är skapad. 

3. METOD OCH TEORI 
 
Jag kommer att använda mig av en analysmodell som huvudsakligen bygger på 
Faircloughs kritiska diskursanalys, så som den beskrivs av Winther Jørgensen och 
Phillips (1999). Jag kommer även att använda begrepp och resonemang från andra 
diskursanalytiska metoder, samt en rad språkliga begrepp som Fairclough (1999) 
beskriver.  Det diskursanalytiska ramverket kommer även att utvidgas med teorier om 
hållbar utveckling som ett kulturgeografiskt fenomen och teorier om hur olika koncept 
anammas i en lokal planeringskontext.  
 

3.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Fairclough bygger sin metod på antagandet att sociala och kulturella processer (sociala 
praktiker) har en diskursiv karaktär och en icke diskursiv karaktär. Diskursiva praktiker – 
användandet av existerande diskurser – betraktas som en viktig faktor som påverkar 
sociala praktiker och därmed konstituerar den sociala världen. Men det finns även icke 
diskursiva praktiker som påverkar och formar sociala praktiker. Winther Jørgensen och 
Phillips (1999) använder den fysiska praktiken - att bygga en bro - som ett exempel på en 
icke diskursiv social praktik. Icke diskursiva praktiker kan även innefatta vissa regler, 
lagar och institutioner. Eftersom att en social praktik innehåller mer än diskursiva 
praktiker krävs det även andra teorier än diskursanalys för att beskriva en social praktik. 
Med denna begränsning i åtanke formulerar Winther Jørgensen och Phillips den kritiska 
diskursanalysen syfte att: ”… kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos 
sociala och kulturella fenomen och förändringsprocesser i senmoderniteten.” – (s.67). 
D.v.s. att visa på hur vår språkliga förståelse och beskrivning av omvärlden påverkar hur 
samhället skapas och förändras. Förhållandet mellan social praktik och diskurs är både 
konstituerande och konstituerad. Med detta menas att en diskurs är en form av handling 
som dels kan förändra den sociala praktiken, genom att argumentera för en förändring. 
Samtidigt är en diskurs även en form av social praktik, och ett språkbruk som därmed 
även kan befästa givna normer och regler. Diskurser kan således vara en förändrande 
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faktor som utmanar sociala och kulturella beteende samtidigt som de kan förstärka 
sociala praktiker och cementera en förståelse om omvärlden. En given diskurs kan alltså 
både utmana och förstärka en social praktik samtidigt, förhållandet benämns av Winther 
Jørgensen och Phillips som dialektiskt. I denna studie, betraktar jag hållbar utveckling 
som en diskursiv praktik i den sociala praktiken stadsplanering. Studiens syfte är således 
(formulerat i termer av Faircloughs ramverk) att undersöka hur den diskursiva praktiken 
hållbar utveckling förändrar den sociala praktiken stadsplanering.  

Kritisk diskursanalys betraktar diskursiva praktiker som bidragande till att skapa 
och/eller upprätthålla ojämlika maktförhållanden i samhället. På detta sätt är diskurser 
ideologiska, eftersom de bidrar till att forma och reproducera ojämlika maktförhållanden i 
samhället. Kritisk diskursanalys, är kritisk eftersom att den syftar till att blottlägga de 
maktförhållanden som en given diskurs bygger på. ”Kritisk diskursanalys uppfattar 
därför inte sig själv som politiskt neutral (som objektivistisk samhällsvetenskap gör) utan 
som ett kritisk angreppsätt som är politiskt engagerat i social förändring” (Winther 
Jørgensen och Phillips (1999) s.70). Med det kritiska förhållningsättet, är det forskarens 
roll att ställa sig på de svaga och undertryckta gruppernas sida och visa hur diskursiva 
praktikers roll i samhällets maktstrukturer.  

Fairclough erbjuder, en relativt konkret modell för hur diskurser ska analyseras. 
Fokus för analysen av själva diskursen är på två dimensioner: den kommunikativa 
händelse – som är ett fall av ett språkbruk (en text, en intervju, i mitt fall 
planeringsdokument) och diskursordningen. Diskursordning betecknar summan av olika 
diskurstyper som används inom en given social domän, exempelvis en media- 
diskursordning eller utbildningsdiskursordning. Diskurstyper i sin tur innefattar diskurser 
och genre. ”En genre är ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av 
en bestämd social praktik, till exempel en intervjugenre, en nyhetsgenre eller en 
reklamgenre.” (Winther Jørgensen och Phillips 1999 s. 73). Steen (1999) utvecklar 
Faircloughs resonemang om genrer och menar att en genre bör förstås som det 
övergripande ramverk som ger mening till en text. Diskursordning och diskurser är 
därmed underordnade en eller flera genrer. En reklamgenre, eller någon annan form av 
genre (dikt, novell, föreläsning, nyheter) lämnar således ett visst utrymme för hur en 
given diskurs kan uttryckas. Således uttrycks exempelvis en medicinsk diskurs på ett sätt 
i reklamgenre och på ett annat sätt i vetenskaplig genre. Typiskt för en reklamgenre är 
enligt Steen en skönmålning av olika fenomen och avsaknaden av problematiserande och 
kritiska observationer. 

Begreppet diskursordning kan innefatta exempelvis både ett helt sjukvårdssystems 
diskursordning samt ett enskilt sjukhus (vilket även är en del i sjukvårdssystemets 
diskursordning). Därmed går det även att prata om en generell diskursordning i 
stadsplanering samt i konkreta projekt så som Östra Sala Backe. Jag kommer att betrakta 
en generell västerländsk stadsplanerings diskursordning som en social praktik och 
stadsplanering i Östra Sala Backe som en diskursordning. Den sociala praktiken 
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innefattar på detta sätt alltså i första hand rent diskursiva aspekter. Dessa är dock inte helt 
flytande och i förändring, utan kan betraktas som normer inom stadsplanering. Som jag 
kommer visa i min beskrivning av den sociala praktiken stadsplanering så går de 
diskursiva praktiker som utgör dess grund att betrakta som mer eller mindre 
institutionaliserade.  

Materialet i en diskursanalys är en kommunikativ händelse (text, tal o.s.v.).  Denna 
uppsats handlar detta om de tre nämnda planeringsdokumenten. Faircloughs 
analysmodell är uppbyggda av tre dimensioner text, diskursiv praktik och diskursordning. 
Den första är den rent språkliga karaktären som en text uppvisar (vokabulär, grammatik). 
Sambandet mellan en text och den sociala praktiken medieras av diskursiva praktiker. 
D.v.s. det är endast genom diskursiva praktiker som en text får sin betydelse och likaså 
bara genom diskursiva praktiker som en text formar eller omformar en social praktik. 
Utifrån dessa dimensioner formulerar Winther Jørgensen och Phillips tre stycken 
analyspunkter som analysen av en kommunikativ händelse bör innefatta:  

• en analys av de diskurser och genrer som artikuleras i texten 
• textens lingvistiska uppbyggnad;  
• och om den diskursiva praktiken omstrukturerar eller reproducerar den 

existerande diskursordningen och hur detta påverkar den bredare sociala 
praktiken.  

Detta innebär att jag kommer att undersöka hur och vilka diskurser som finns artikulerade 
i plandokumenten samt hur dessa förhåller sig till en mer generell diskurs om 
stadsplanering. På så sätt analyserar jag hur begreppet hållbar utveckling får sin betydelse 
i plandokumenten.  

En given diskursordning, exempelvis stadsplanering är alltid öppen för förändring, 
dels genom att existerande diskurser inom en diskursordning används på nya sätt men 
även genom att nya diskursiva praktiker tillämpas. En given diskursordning är speciellt 
öppen för förändring när nya diskurser införs från andra diskursordningar. Winther 
Jørgensen och Philips ger exempel på detta genom att visa hur det danska 
sjukvårdssystemet förändrats i och med att en nyliberal konsumtionsdiskurs 
introducerats: ”Således använder kommunikatörer i högre grad diskurser som talar om 
sjukvårdstjänster som om de vore varor som appellerar till patienter som individuella 
konsumenter snarare än som medborgare” (s.76). Förekomsten av olika diskurser inom 
och mellan olika diskursordningar benämner Fairclough som interdiskursivitet. En 
blandning av olika diskurser inom en given diskursordning behöver dock inte innebära att 
den givna sociala ordningen ifrågasätt, introduktionen av nya diskurser kan göras med 
syfte att förstärka den rådande ordningen. Interdiskursivitet bygger på intertextualitet som 
visar hur en kommunikativ händelse hänger samman med andra texter. Alla 
kommunikativa händelser bygger i någon utsträckning på tidigare texter eftersom att det 
inte går att uttrycka något utan att använda ord som redan har en betydelse.  
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3.2 Språklig begreppsapparat  
För att analysera Östra Sala Backes plandokuments lingvistiska karaktär har jag valt ut ett 
antal begreppsverktyg från Fairclough (1992).  
 
3.2.1 Meningspotential 
Ett särskilt viktigt begrepp för min analys är begreppet meningspotential. Som jag 
beskriver i inledningen bör hållbar utveckling betraktas som ett politiskt och omtvistat 
begrepp som innefattar väldigt många olika definitioner och tolkningar. Uttryck 
annorlunda – hållbar utveckling har en stor meningspotential. Exemplet med ordet arbete 
ovan kan även fungera som ett exempel: ordet arbete har beroende på i vilket 
sammanhang det används olika betydelse, eller olika mening. Meningspotentialen 
innefattar alla de betydelser som ett ord potentiellt kan inneha och denna potential är 
olika stor för olika begrepp, d.v.s. vissa begrepp kan betyda många olika saker, medan 
andra ord har en eller ett fåtal betydelser. Begrepp förändras som sagt över tid och 
begreppens betydelse kan vara mer eller mindre stabilt. Likaså kan ett visst begrepps 
meningspotential vara mer eller mindre universell inom en viss språkgrupp (grupp av 
människor). Fairclough menar även att det kan vara möjligt eller omöjligt att göra en 
distinktion mellan ett begrepps olika betydelser. Samma terminologi och resonemang kan 
användas fast den mening som förmedlas är olika, i dessa fall är en distinktion omöjlig. 
Olika betydelser för ett begrepp kan vara komplementära sinsemellan, d.v.s. en betydelse 
av ett begrepp utesluter alla andra betydelser. Fairclough nämner även att 
meningspotentialen för ett begrepp kan innehålla en hierarki, där vissa betydelser är 
överordnade andra.  

Redclift (2006) påpekar att hållbar utveckling har en stor meningspotential och 
menar därför att en analys av hur begreppet används måste fokusera på de kringliggande 
begreppen som länkas samman med begreppet hållbar utveckling. Winther Jørgensen och 
Philips (1999) fisknätsliknelse kan här vara bra att ha i åtanke. Användandet av 
exempelvis ordet arbete kan potentiellt relatera till ett antal olika uppsättningar av fisknät, 
vari begreppet får sin betydelse. Hållbar utveckling kan däremot, enligt Redclift, 
användas och relatera till en obegränsad uppsättning av fisknät. Därmed är hållbar 
utvecklings meningspotential mer beroende av de begrepp och diskurser som det ansluter 
till än många andra begrepp. För att relatera ett begrepps meningspotential till diskurs, 
kommer jag att använda mig av Laclau och Mouffes begrepp element, så som det 
presenteras av Winther Jørgensen och Philips (1999). Ett element betecknar ett begrepp 
som i en given diskurs inte har fått en entydig beskrivning. En diskurs begränsar 
(definierar) som bekant ett begrepps betydelse. Därför är begrepp som saknar en entydig 
beskrivning ett utryck för en diskursiv kamp mellan olika betydelser. Enlig Winther 
Jørgensen och Philips (1999) kan element i en given diskurs signalera att diskursen är i 
förändring.  
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3.2.2 Betydelseformulering  
Motsatsen, eller den andra sidan av ett ords meningspotential, är hur en betydelse 
formuleras. Detta förhållande är något mer komplicerat än ett begrepps meningspotential 
eftersom att en betydelse inte kan existerar utan ord - en betydelse är således alltid 
formulerad. Men en betydelse kan formuleras på flera olika sätt och 
betydelseformuleringen kan visa vilka diskursiva praktiker som används. Fairclough 
(1992) använder begreppet ”lexical item” för att beskriva hur en betydelse kan omsättas i 
en fixerad begreppsform. Ett ”lexical item” är således det begrepp som fångar en 
betydelse.  Hållbar utveckling, kan ses som ett exempel på detta: ett abstrakt resonemang 
som har ”fångats” i begreppsform. Att omsätta betydelser till ”lexical items” är en form 
av normaliseringsprocess som framställer samband som naturliga. Fairclough använder 
begreppet ”overwording” för att beteckna när en text utrycker samma betydelse på ett 
flertal olika sätt. Enligt Fairclough är detta ett tecken på att en text försöker övertyga eller 
”sälja in” ett speciellt perspektiv.   
 
3.2.3 Modalitet 
Fairclough (1992) framhåller modalitet som en viktig aspekt i en textanalys. Modalitet är 
en grammatisk term som betecknar graden av affinitet i en sats, jämför exempelvis 
satserna ”Äpplen är gröna” med ”Äpplen kan vara gröna”. Den första satsen uppvisar en 
högre grad av modalitet än den senare. Genom användandet av olika verb (exempelvis 
måste, bör och ska) kan en sats modalitet förändras. Det går även att skilja på subjektivt 
och objektiv modalitet: jämför satserna: ”Jag tycker att äpplen är gröna” med ”Äpplen är 
gröna”. Fairclough (1992) menar att användandet av en hög modalitet och objektiv 
modalitet ofta innebär en form av maktutövande, en given rätt att definiera vad som är 
sant och vad som är falskt. På motsatt sätt kan ett uttryck med låg modalitet, utrycka en 
maktlöshet. En person som i ett uttalande utrycker osäkerhet i ett påstående behöver alltså 
inte tveka på sanningsgraden i satsen, utan den låga modalitet kan istället vara ett uttryck 
för en position utan makt.  

Fairclough lyfter fram transformation av modalitet som en viktig form av 
hegemoni i en diskurs. Transformation av modalitet innebär en ändring av graden av 
modalitet i en referens eller ett citat. Exempelvis, är det enligt Fairclough vanligt att 
media förstärker eller försvagar modalitet i sin referering av nyhetshändelser. Tendensen 
är att media gärna rapportera nyheter i fakta, sanningar och expertkunskaper även om 
händelser och fenomen är av väldigt komplex karaktär. Fairclough menar att modalitet 
inte bara bör betraktas som ett aktivt val där författare eller talare väljer graden av 
modalitet; modalitet finns bevarat i olika diskursiva praktiker.  
 
3.2.4 Transivitet 
Fairclough framhåller även transivitet som en viktig aspekt i en diskursanalys. Transivitet 
är det sätt som orsakssamband framställs i ett språkbruk. Förhållandet mellan 
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verkligheten och språk är som sagt godtyckligt. Det finns processer och deltagare i den 
objektivt verkliga världen, på samma sätt som det i en språklig representation av 
verkligheten finns processer och deltagare. Men en händelse kan aldrig fångas språkligt 
på ett och endast ett sätt. Ett språkbruk är bara en representation bland många andra 
möjliga representationer. Språk erbjuder en begränsad uppsättning av sätt att beskriva en 
process och en given händelse måste fogas in i det ramverk som språket erbjuder. Genom 
att analysera transiviteten i en text kan de ideologiska, sociala eller teoretiska faktorerna 
som bestämmer en viss representation av förhållanden i processer klargöras. Begreppet 
nominalisering är i sammanhanget av speciellt intresse. Nominalisering är döljandet av 
ett orsak- verkan samband mellan olika satser. Nominalisering är uttryck för någon form 
av expertdiskurs, där vissa samband tas för givna. Nominalisering bygger till viss del på 
en form av intertextualitet där läsaren förväntas erkänna en diskurs (en expertkunskap).  
 
3.2.5 Metaforer  
Materialet för studien – plandokument för Östra Sala Backe – innehåller en hel del 
metaforer. Fairclough (1992) menar att en analys av metaforer kan ge en bra och direkt 
insikt i hur en diskurs är uppbyggd. Genom användandet av en given metafor framställs 
en viss konstruktion av verkligheten och ett och samma fenomen kan potentiellt utryckas 
i oändligt många olika metaforer. Valet att använda en viss typ av metafor avspeglar 
alltså det sätt som vi uppfattar verkligheten. Fairclough menar att det kan vara svårt att 
upptäcka användande av metaforer eftersom att vissa metaforer har blivit så pass 
naturaliserade i ett givet sammanhang. Ett exempel är vårt sätt att beskriva debatter och 
argumentationer med militärmetaforer: ”dina påståenden är oförsvarbara” och ”jag 
krossade hans argument”. Fairclough menar att metaforer – som i fallet med debatter – är 
mer än bara ett sätt att beskriva verkligheten, de konstituerar sättet vi tänker och handlar 
och är uttryck för en given diskurs.  
 

3.3 Hållbar utveckling som ett politiskt begrepp. 
Hajer och Versteeg (2005) menar, liksom Redclift (1996) och Jacobs (1999), att hållbar 
utveckling som koncept saknar en enhetlig allrådande definition och begreppets betydelse 
är i ständig strid, och det är bara i en given kulturell kontext som begreppet får en tydlig 
tolkning.  Hajer och Versteeg framhåller, på grund av dessa förutsättningar, diskursanalys 
som den lämpligaste metoden för att analysera hållbar utveckling. Diskursanalys är 
dessutom, enligt Hajer och Versteeg särskilt lämpligt att använda för situationer där 
hållbar utveckling ska operationaliseras och konkretiserar i planer eller policys (i mitt fall 
plandokument för Östra Sala Backe). När hållbar utveckling operationaliseras blottläggs 
de grundläggande antagandena i begreppet, och det går då även att se vilka problem som 
en hållbar utveckling ämnar lösa. Problemformuleringar – direkta och indirekta – är av 
central vikt i min analys av Östra Sala Backe och något som jag återkommer till. Men för 
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att förstå hållbar utveckling i Östra Sala Backe, krävs en förståelse av hållbar utveckling 
som ett politiskt begrepp.  
 
3.3.1 Politisk begrepp 
Ett politiskt begrepp är ett begrepp som saknar enhetlig betydelse, där alla försök att 
definiera begreppet innehåller en ideologisk kamp. Ett politiskt begrepp är således ett 
begrepp med en stor meningspotential, där alla olika betydelser av begreppet även 
innehåller en tydlig ideologisk aspekt. Ett politiskt begrepp har enligt Jacobs (1999) två 
nivåer av mening. Den första nivån är en grundläggande definition av begreppet, som 
oftast kan utryckas i en eller ett par olika satser. De flesta kan exempelvis vara överens 
om att demokrati bygger på någon uppfattning om folkets makt eller ”ett styre av folket 
för folket”. Hur detta ska omsätta och tolkas i praktiken leder självklart till en rad 
uppfattningar om vad demokrati egentligen är. Är ett representativ parlamentarisk styre 
demokratiskt, eller krävs mer direkta former av demokrati? Utrymmet för normativa 
uppfattningar om vad som är demokrati (eller hållbar utveckling) sker på vad Jacobs 
kallar den ”andra nivån” av begreppets definition.  

Jacobs menar att den första nivåns definition av hållbar utveckling bygger på 
Brundtlandrapporten och FN rapporten ”Caring for the earth”. Den tolkningsdiskussion 
som pågår i akademiska och politiska kretsar är således, enligt Jacobs, en diskussion om 
begreppets andra nivå av mening – hur hållbar utveckling ska omsättas i verkligheten - 
och denna diskussion är i grunden ideologisk.  

Jacobs resonemang om vad som är den första nivåns definition av hållbar utveckling 
är dock något problematisk. Brundtlandrapporten, som enligt Jacobs representerar första 
nivåns betydelse, är ett väldigt omfattande dokument. Langhelle (1999) visar att 
Brundtlandrapportens beskrivning av hållbar utveckling är tämligen komplex och 
innehåller omfattande resonemang om ekologi, fattigdom och ekonomisk tillväxt. 
Därmed, går det i mitt tycke, inte att likställa satsen ”ett styre av folket för folket” med 
Brundtlandrapporten (därmed inte sagt att hållbar utveckling inte är ett politiskt begrepp).  

Connelly (2007) utvecklar Jacobs resonemang om hållbar utveckling. Genom att 
betrakta hållbar utveckling som ett politiskt begrepp, kan olika ideologiska 
ståndpunkterna i begreppets meningspotential identifieras. Problematiken ligger dock 
fortfarande i att definiera den första nivåns förståelse av hållbar utveckling. Connelly 
erkänner denna problematik, men erbjuder ändå en modell för att beskriva den första 
nivån betydelse (se figur 1). Connelly hänvisar även han till Brundtlandrapporten för en 
första nivås betydelse men problematiserar förhållandet mellan olika aspekter av 
rapportens innehåll. Hållbar utveckling presenteras i modellen som bestående av tre olika 
aspekter: sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.  
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Figur 1. Politiska positioner inom hållbar utveckling. Källa: Connelly (2007) s.268 
 
Connellys beskrivning av den första nivåns betydelse av hållbar utveckling återfinns i 
modellen i det streckade området i mitten. Connelly poängterar att han är medveten om 
godtyckligheten i denna definition men menar samtidigt att modellen endast ska illustrera 
det avvägande som är centralt för en hållbar utveckling. Positionerna A, B och C i figuren 
illustrerar de olika aspekternas (ekonomiska ekologiska, och sociala) extrema positioner. 
Tolkningar av hållbar utveckling som positionerar sig mot hörn A ser ekonomisk tillväxt 
som huvudmålet men erkänner även att sociala rättvisa och ett värnande om miljön måste 
tas i åtagande för att uppnå en hög tillväxt. Mot hörn B, placerar Connelly sådana 
tolkningar som prioriterar de ekologiska aspekterna men samtidigt ser samband mellan 
miljön och sociala och ekonomiska faktorer. På ett liknande sätt finns mot hörn C sådana 
tolkningar av hållbar utveckling som sätter social rättvisa i första rummet men samtidigt 
ser kopplingar mellan ekonomi, miljö och sociala rättvisa. Connellys vill med sin modell 
även visa tolkningar av hållbar utveckling som rör sig bort från en av tre aspekterna. Ett 
exempel på en sådan tolkning är ekologisk modernisering; som ger en mindre prioritering 
till de sociala aspekterna. Connellys modell ger en bra översikt över olika ideologiska 
positioner inom begreppets meningspotential och stämmer även väl överens med 
Faircloughs sätt att resonera kring diskurser (som ideologiska).  
 
3.3.2 Hållbar utveckling som en exogen idé i stadsplanering 
Healy (2010) beskriver hur idéer inom stadsplanering sprids mellan olika platser i världen 
och hur stadsplaneringteorier och -praxis anammar begrepp och idéer från andra 
vetenskapstraditioner. Hon använder begreppet exogena idéer för att beteckna idéer som 
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dels ligger utanför det internationella planeringsfältet och även idéer som ligger utanför 
en lokal stadsplaneringsdiskurs. En idé med ursprung i exempelvis nationalekonomi kan 
alltså betraktas som en exogen idé i förhållande till det internationella planeringsfältet 
och en idé eller ett planeringsförfarande som är allmän praxis i Sverige kan betraktas som 
en exogen idé i exempelvis Kina. Det finns självklart vissa svårigheter i att benämna vad 
som är en exogen idé, speciellt eftersom, som Healy påpekar, planeringsteori och praxis 
är en samling av tvärvetenskapliga teorier, och planering utförs av personer med väldigt 
skilda kompetenser (jag kommer att utveckla och beskriva vad jag åsyftar med planering 
och stadsplanering i avsnittet Samtida Stadsplanering). Jag hävdar inte att hållbar 
utveckling nödvändigtvis bör betraktas som en exogen idé inom svensk stadsplanering, 
men begreppet hållbar utveckling har en stor meningspotential och teorier om exogena 
idéer erbjuder ett ramverk för att analysera vilken meningspotential som uttrycks i Östra 
Sala Backe.   

Enligt Healy (2010) finns det ingen enkel modell för att beskriva hur exogena idéer 
sprids och mottags. Processen är komplex och det finns oändlig många variabler som 
påverkar hur en idé tas emot i en specifik planeringskontext. Klart är dock att exogena 
idéer möter endogena idéer och en kontext, som anpassar i vilken i grad och hur en idé 
tas emot. Healy använder en metafor för att beskriva hur denna process går till: en 
planerare kan sägas bära på ett antal idéer, teorier och erfarenheter. En sociolog som 
jobbat med demokratiinflytande i Stockholms förorter bär på sin uppsättning av idéer och 
erfarenheter och en byggnadsingenjör som är inriktad på energieffektivisering i 
fastigheter bär på en annan uppsättning. En exogen idé kan i detta sammanhang vara en 
idé utanför en persons uppsättning av idéer och erfarenheter. När nya idéer läggs ner i 
den metaforiska ryggsäcken möts de och formas av andra idéer och erfarenheter. Hållbar 
utveckling – med dess enorma meningspotential – kan således innebära en sak för 
sociologen och en helt annan för byggnadsingenjören. I ett stadsplaneringsprojekt, så som 
Östra Sala Backe, möts olika typer av personer med olika uppsättning av idéer och 
erfarenheter. Enligt Healy är det lättare för en person och/eller kultur att anamma en idé 
som ligger nära den egna kontexten. 

Sorensen (2010) har studerat hur begreppet hållbar utveckling har anammats i en 
Japansk stadsplaneringskontext. Sorensen fastslår, i linje med Jacobs (1999) och 
Connelly (2007), att hållbar utveckling är ett politiskt begrepp med en väldigt 
mångfacetterad meningspotential. Och att, på grund av begreppets omstridda karaktär, 
den lokala kontexten (endogena krafter) är väldigt betydelsefull för hur begreppet 
används. Processen att tolka och omstöpa ett exogent begrepp kallar Sorensen för 
transformation. Denna process kan innebära att olika delar av begreppets 
meningspotential prioriteras framför andra delar och även att innehållet radikalt förändras 
trots att terminologi och resonemang är detsamma. För att en idé ska inkorporeras i en 
lokal kontext krävs personer och intressen som tar till sig denna idé. Deras olika 
drivkrafter kommer att påverka hur idén används. Således formas alltså hållbar 
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utveckling av de personer och den kontext i vilken begreppet används. Ett begrepp kan 
således, exempelvis användas för att: införa nya tankar i syfte att formulera nya policys 
(och förändra diskursordningen) och även för att ”sälja in” befintliga policys. Det senare 
är möjligt eftersom att begrepp och idéer kan bära med sig en viss legitimitet, exempelvis 
som expertkunskap eller av moralisk karaktär. Genom att använda vissa begrepp och 
resonemang kan en policy således framställas i ett mer positivt ljus. Ett sätt att undersöka 
hur ett begrepp får sin betydelse är enligt Sorensen att analysera vilka problem som 
begreppet uppmärksammar. Det är dock vanligt inom stadsplanering att det bara är 
problem som samtidigt har en tydlig lösning som uppmärksammas, sådant som är 
problematiskt men saknar tydlig lösning lämnas således utanför stadsplaneringsdiskursen. 
Att undersöka problemformuleringar (implicita och explicita) är enligt Sorensen speciellt 
fruktbart i en analys av ett politiskt begrepp med stor meningspotential – så som hållbar 
utveckling. Sorensen utrycker sig på detta sätt:  
 
”There are a virtually unlimited number of problems that might fit under the general 
heading of urban sustainability, and so it is revealing to identify which of these become 
the focus of policy attention and are linked with the issue of ”sustainable cities” in any 
particular case.” (s. 120) 
 
 
3.3.3 Hållbar utveckling i stadsplanering 
Owen och Cowell (2002) för ett liknande resonemang som Sorensen (2010), kring hur 
hållbar utveckling inkorporeras i stadsplanering. De menar att den lokala 
stadsplaneringskontexten – bestående av institutionella regler, lagar och praxis – sätter 
ramarna för vilken tolkning av hållbar utveckling som är möjlig. Owen och Cowells 
resonemang bygger på resultatet av en studie där de undersökte hur hållbar utveckling 
används i stadsplanering i Storbritannien. I den kontexten formades hållbar utvecklings 
betydelse främst av ekonomiska prioriteringar som fanns institutionaliserade i 
planeringspolicys och planeringspraxis. Eftersom att kontexten är så viktig, menar Owen 
och Cowell att hållbar utveckling bör förstås som en inkrementell förändrande faktor 
inom planering och inte som någon radikal förändring. Owen och Cowell menar även att 
stadsplanering, till sin natur, är fylld av konflikter mellan olika gruppers intressen och att 
detsamma gäller för begreppet hållbar utveckling; d.v.s. hållbar utveckling är ett politiskt 
begrepp och alla skilda tolkningar av begreppet innehåller som sagt även en ideologisk 
position. Denna insikt leder följaktligen till konstaterandet att en stad eller en stadsdel 
inte kan uppfattas som hållbar ifrån alla grupper och ideologiers perspektiv. Owen och 
Cowell menar därför att det inte är staden som är hållbar, utan det är 
stadsutvecklingsprocessen, där olika förståelser om hållbar utveckling ska 
uppmärksammas och beaktas. Det är därför själva planeringsprocessen som är hållbar, 
inte utfallet av densamma.  
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Campbell (1996), har utvecklat en modell för att uppmärksamma olika ideologiska 
positioner som finns i och med giftermålet mellan stadsplanering och hållbar utveckling. 
Modellen utgår från den första nivåns betydelse av hållbar utveckling som bestående av 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Dessa aspekter av hållbar utveckling står i 
ett konfliktförhållande till varandra; genom att prioritera den ena aspekten blir de andra 
lidande. Campbell illustrerar sina tankar i modellen ”the planners triangle” (se figur 2), 
där konflikter mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling 
uppmärksammas.  
 

Figur 2. The planners triangle. Källa: Campbell (1996) s.298 
 
Mellan de tre aspekterna finns ett obegränsat antal möjliga konflikter. Campbell 
uppmärksammar tre konflikter som är särskilt påtagliga och relativt övergripande: ”the 
property conflict”, ”the resource conflict” och ”the development konflikt”. Med ”the 
property conflict” beskriver Campbell en klassisk konflikt inom stadsplanering som 
grundar sig i bristen på ledig mark och prioriteringar mellan ekonomiska faktorer och 
stadens invånare. Konflikten kan ta sig utryck i följande frågeställningar: ska mark 
användas för att anlägga nya industrier eller för att bygga nya bostäder, alternativ ska 
staden byggas och planeras för en medelklass eller för resurssvagare grupper. Med ”the 
resource conflict” pekar Campbell ut, en konflikt som inom övergripande teorier om 
hållbar utveckling är av central betydelse: avvägandet mellan att bevara naturen och 
nyttjandet av jordens resurser för att skapa ekonomisk tillväxt. En utveckling mot ett mer 
ekologisk hållbart samhälle kan även leda till sociala orättvisor, Campbell kallar denna 
konflikt för ”the development conflict”. Bevarandet av naturresurser kan leda till att de 
ekonomiskt svagaste grupperna i samhället drabbas hårdast. T.ex. kan en nedläggning av 
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en gruvverksamhet, skogsindustri eller annan arbetsintensiv verksamhet, gravt försämra 
villkoren för en outbildad del av arbetsmarknaden.  

På grund av de spänningar som råder mellan de olika aspekterna av hållbar 
utveckling menar Campbell att en hållbar stadsutveckling är en process som ständigt 
söker en kompromiss mellan flera olika intressen. En hållbar stadsutveckling ska alltså 
inte förstås som någonting definitivt och statiskt, eller för den delen som något som går 
att uppnå, utan istället som en ständigt pågående process i vilken olika perspektiv ska 
avvägas.  

4. SAMTIDA STADSPLANERING 
 
En enkel definition av stadsplanering är enligt Healy (2010): de medvetna processer som 
formar staden. Bakom denna beskrivning finns dock en mer komplex bakgrund. Healy 
(2010) menar att stadsplanering är en del av det större fältet ”planning” (min översättning 
samhällsplanering), ett fält som består av en stor bredd av olika teorier, från flera 
akademiska områden. Det som samlar dessa olika teorier under beteckningen 
samhällsplanering är, enligt Healy, resonemang om förvaltningen och utvecklingen av 
relationerna mellan människor och platser. Samhällsplanering kan enligt Healy inte 
paketeras och presenteras på ett enkelt och entydigt sätt eftersom det inte består av en 
samlad akademisk kunskapskälla. Istället bör det förstås som en form av praxis där själva 
processen att utveckla relationer mellan människor och platser är i fokus, oavsett från 
vilket akademiskt perspektiv detta görs. Healy menar dock att trots att samhällsplanering 
och stadsplanering består av väldigt många olika perspektiv och akademiska inriktningar 
att det finns trender, eller diskurser, som binder samman fältet.   
 

4.1 Motreaktion mot modernismen 
Fainstein (2005) menar att en av de trender, eller diskurser, som är förhärskande i dagens 
stadsplanering är en romantisering kring dåtidens stad. Denna diskurs måste enligt 
Fainstein förstås som en motreaktion mot det modernistiska planeringsidealet som 
förordad en storskalig och rationell syn på planering med uppdelning av olika funktioner 
(bostäder, industri, service, trafik o.s.v.). Denna motreaktion och romantisering av 
dåtidens stad avspeglas enligt Fainstein i användandet av begreppet mångfald. Begreppet 
har inom stadsplaneringsdiskursen en stor meningspotential och används dels för att 
beskriva en stads fysiska miljö: där mångfald betecknar en blandning av funktioner 
(bostäder, arbete och service) eller en blandning i arkitektonisk utformning. Mångfald 
används även för att beskriva en blandning av olika personer (kön, ålder, 
socialekonomisk klass och bakgrund) som vistas på en specifik plats och även för att 
beskriva de sociala aktiviteter som uppstår där. Mångfald representerar således motsatsen 
till det ideal som rådde under modernismen.  
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Fainstein menar att dagens planeringsdiskurs med mångfald i fokus i stor 
utsträckning bygger på bl.a. Jane Jacobs tankar om stadens komplexitet och behovet av 
det oplanerade. Dessa tankar uppstod under 60- och 70-talet då modernismens 
planeringsideal var förhärskande inom stadsplanering. Mångfaldsidealet framhåller det 
oplanerade och spontana i staden, men trots detta finns det alltså planeringsteorier om hur 
mångfald ska iordningställas i staden. Fainstein menar därför att även om mångfald 
erbjuder planeringstraditionen en ny inriktning så bygger den fortfarande på tidigare 
dogmer: ”Typical of revolutions in thought, the present rebellion against earlier dogmas 
has been shaped by them.” (s.3). Fainstein påpekar dock att en oreglerad och 
okontrollerad fastighetsmarknad i dagsläget förmodligen inte skulle producera den typen 
av miljöer som bland andra Jane Jacobs förespråkade när hon framställde 
marknadskrafter och det oplanerade som ideal. Fastighetsmarknaden är påverkad av 
pressade vinstkrav och en global standard i byggtekniker och processer som gör att 
storskaliga byggprojekt är norm. Detta, är enligt Fainstein, en bidragande orsak till att 
stadsplanering har sökt olika vägar för att kunna planera för mångfald och att begreppet 
mångfald i stadsplanering har kommit att beteckna flera olika saker. Men centralt är att 
det antas finnas en stark koppling mellan en mångfald i den fysiska strukturen och det 
sociala livet som förväntas uppstå på platsen. Fainstein ifrågasätter dock sambandet 
mellan en miljös fysiska mångfald och sociala mångfald och menar att det finns få 
empiriska exempel på att en varierad stadsmiljö kan skapa ett varierat samhällsliv.  

Offentliga miljöer såsom gaturum, torg och parker har i stadsplanering en central roll 
för att åstadkomma social mångfald. Det är dessa miljöer som antas kunna ge mångfalden 
dess värde som är beroende av mötena mellan olika typer av personer. Antagandet om 
sambandet mellan den offentliga miljön, social mångfald och möten är enligt Fainstein 
problematisk. Dels menar hon att dessa skapade offentliga miljöer – som stadsplanering 
ger upphov till - ofta upplevs som icke autentiska och sällan lyckas locka den mångfald 
av människor som planerat. Dels menar hon att själva idén om att det offentliga rummet 
är en plats för interaktion mellan vitt skilda individer bygger på en romantisering om 
vilken typ av socialt liv som offentliga rum en gång i tiden gav plats åt. Denna 
romantiserade bild bygger inte, enligt Fainstein, på en korrekt uppfattning om dåtidens 
stadsliv. Möten i det offentliga rummet behöver heller inte enbart vara något ensidigt 
positivt. Offentliga möten mellan olika individer och grupper förväntas främja en ökad 
tolerans och förståelse och ska därför medföra färre konflikter och ett bättre fungerande 
samhälle. Fainstein menar dock att möten mellan olika grupper av människor även kan 
leda till en ökad intolerans och konflikter.  

 

4.2 Den svenska stadsplaneringsdiskursen  
Tunström (2009) undersöker hur stadsutveckling och staden beskrivs i den svenska 
stadsplaneringsdiskussionen. Hon utgår ifrån hur de, enligt henne, tongivande aktörerna 
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Boverket, Stadsmiljörådet och tidskriften Plan beskriver en önskvärd stadsutveckling och 
hur begreppet stad konstrueras i olika dokument. Tunström menar att staden som idé och 
koncept har fått ett uppsving i samhällsplaneringen (en renässans). Staden beskrivs i 
positiva ordalag och är i stort fokus för vad som beskrivs som en god planering. Staden 
som ideal kopplas ofta samman med konceptet den traditionella staden. Likt Fainstein 
(2005) menar Tunström att det finns ett tillbakablickande och en viss romantisering över 
den gamla staden – som syftar till en stad före det modernistiska planeringsidealet. Till 
skillnad från Fainstein som ser en avspegling av dagens stadsplaneringsdiskurs i hur 
begreppet mångfald används ser Tunström detsamma i hur begreppet stad används. 
Tunström framhåller dock att många av de begrepp som används i 
stadsplaneringsdiskursen – så som, stad, stadsmässighet, mångfald, den traditionella 
staden - har en så pass stor meningspotential att de endast får sin betydelse när de 
sammankopplas med varandra och därmed ger samtliga begrepp uttryck för samma 
övergripande diskurs.   

Tunström menar att staden som begrepp har en tvetydig användning i svensk 
planeringsdiskussion. Staden beskrivs dels som i upplösning och därmed i negativa 
termer men även som någonting nytt som står för förnyelse och vitalitet. Staden i 
upplösning kopplas till modernismen och till exempelvis stadens ”utglesning” med 
externa köpcentrum. Positiva värden och uttryck som återskapa, återknyta och 
återupprätta kopplas till idén om den traditionella staden. Tunström menar att diskursen 
om staden lyfter vissa historiska värden som positiva samtidigt som andra historiska 
planeringsideal framhålls som problematiska och icke önskvärda (funktionalismen 
och/eller modernismens ideal).  

Tankar om stadens renässans innefattar, enligt Tunström, inte bara stadens fysiska 
struktur – hur kvarter och byggnader ser ut, utan kopplas även till ett ökat offentligt liv i 
stadskärnor. Den bild som framställs av den traditionella staden är en romantisering av ett 
äldre stadsliv där lokala möten, starka personliga kontakter och ett rikt kulturliv på kaféer 
och restauranger identifieras som typiska och vanligt förekommande. Staden och den 
traditionella staden framställs enligt Tunströms som ett allmänt vedertaget begrepp och 
dess innehåll problematiseras och beskrivs sällan. Istället förmedlar beskrivningar av 
staden snarare att staden är någonting naturligt, som stadsplaneringen under 
modernismen frångick.  

Tunström finner även i materialet en distinktion mellan den verkliga staden och 
”bilder av staden”. I planeringsdiskursen görs det en distinktion mellan en naturlig stad 
och konstruerad och fejkad stad. Begreppet stadsmässighet används ofta för att göra en 
distinktion mellan den önskvärda och den Andra staden. Den traditionella staden har en 
stadsmässighet som skiljer den ifrån den Andra staden. Begrepp som torg, plats, gata, 
mötesplats, kvarter, stadsdel, stadskärna och rutnät används för att beskriva den 
traditionella stadsdelens struktur. Den Andra staden eller antistaden som Tunström 
benämner den beskrivs med termerna: bostadsområde, grönområde, höghus, förort, 
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köpcentrum och motorväg och gångbana. Genom att använda olika terminologier för att 
beskriva bebyggelsen konstrueras skillnader mellan den önskvärda, traditionella staden 
och dess motsats förorten, eller icke staden.  

Den stad som byggdes under modernismens tidsålder framställs i 
planeringsdiskursen som den Andra staden, den stad som är ett problem som 
stadsplanering måste åtgärda. Därför används exempelvis begrepp och metaforer som 
stadsläkning för att beteckna önskvärda insatser. Den andra staden framställs som 
någonting sjukt eller trasigt som en positiv stadsutveckling kan läka eller reparera. 
Tunström menar att sjukdomsmetaforerna även bidrar till att förstärka den traditionella 
staden som någonting naturligt som blivit smittad eller skadad av ett externt hot 
(modernismen). På så sätt framställs stadsplanering, som har den traditionella staden som 
ideal, som en räddare eller medicin för den sjuka staden.  

Skillnaden mellan den traditionella staden och det modernistiska stadsbyggandet 
framställs ofta både i beskrivningar om form och vilken typ av samhällsliv respektive 
ideal det ger upphov till: “Modernismens stadsbyggande kopplas till tristess och både 
arkitektonisk och social monotoni, medan sådant som rutnät, småbutiker och ett 
myllrande stadsliv knyts till en ”traditionell” och god stad.”( s.82). Tunström menar att 
de flesta av de begrepp som är kopplade till den traditionella staden har både en koppling 
till stadens fysiska form och till det lokala samhällslivet och platsens atmosfär. 

Täthet är, enligt Tunström, den viktigaste aspekteten av hur staden är konstruerad i 
den svenska stadsplaneringsdiskursen. Förtätning ses som en strategi för att skapa 
stadsmässighet och en stadsmiljö. Stadsmässighet i sin tur relateras till en plats med en 
specifik atmosfär och typ av samhällsliv där stadskärnan är den platsen där 
stadsmässighet uppstår. Tunström menar att den atmosfär och miljö som relaterar till 
stadsbegreppet är uppbyggd av ett flertal föreställningar om vad som konstituerar ett gott 
stadsliv. Diskursen lyfter bland annat fram staden som en plats för konsumtion, men inte 
vilken konsumtion som helst utan urban konsumtion. I planeringsdiskursen framställs 
vissa typer av affärer och service som en del av ett stadsliv medan andra placeras utanför 
diskursen om staden. Urban konsumtion är restauranger, caféer, detaljvaruhandel medan 
andra typer av service ses som problematisk i en urban miljö. Funktionsblandning är ett 
annat tongivande begrepp i diskursen. En blandning av bostäder, arbetsplatser och service 
och en blandning av olika trafikslag beskrivs enligt Tunströms som en väldigt viktig del 
av den goda staden och en funktionsblandning föreställs att ge upphov till andra mjuka 
värden så som: mångfald, attraktivitet och en levande miljö.  
 

5. DISKURSER OM HÅLLBAR UTVECKLING 
 
Hållbar utveckling har som sagt en väldigt lång idéhistoria, men den debatt och 
diskussion som pågår i dag tar ofta avstamp ifrån Brundtlandrapporten och dess 



 20 

beskrivning av hållbar utveckling. Det är även denna definition som Jacobs (1999) och 
Connelly (2007) menar är första nivåns betydelse av hållbar utveckling. Begreppet 
definieras och tar form genom hela Brundtlandrapporten men den centrala och mest 
refererade beskrivningen består av en inledande definition och två nyckelkoncept – om 
behov och om begränsning: 
 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within 
it two key concepts: 
 

• the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which 
overriding priority should be given; and 

• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization 
on the environment's ability to meet present and future needs.”  
 

Målet för en hållbar utveckling är, enligt Langhelle (1999), beskrivet i den första punkten 
i beskrivningen ovan - att tillgodose behoven för mänskligheten, speciellt för de fattigaste 
människorna. Punkt två är att betrakta som en begräsning av målet, d.v.s. behoven för 
mänskligheten kan inte uppfyllas på ett sådant sätt att det påverkar framtida generationers 
möjligheter att uppfylla sina egna behov. Underförstått i formuleringen av begränsningar, 
är enligt Langhelle, att människans utveckling kan ha en negativ effekt på miljön.  

Langhelle (1999) tydliggör att hållbar utveckling, så som det beskrivs i 
Brundtlandrapporten, beskriver en utveckling som är begränsad av mer än bara det 
ekologiska systemet. Det finns potentiellt politiska, ekonomiska och sociala faktorer som 
måste beaktas i en hållbar utveckling, något som Langhelle menar att många glömmer att 
beakta. De ekologiska aspekterna, som i rapporten benämns som fysisk hållbarhet, ges 
förvisso ett stort utrymme i rapporten och är att betrakta som ett minimum för en hållbar 
utveckling. Men målet för en hållbar utveckling är att bibehålla rättvis ekonomisk 
utveckling över tiden och den fysiska hållbarheten är bara en begränsning för målet. En 
ekonomisk utveckling som påverkar det ekologiska systemet negativt, kan alltså 
fortfarande vara att betrakta som hållbar. Det är bara när skadorna på miljön påverkar en 
framtida utveckling som den är att betrakta som ohållbar. 

Vilken roll social rättvisa har inom hållbar utveckling är enligt Langhelle en ständigt 
återkommande diskussion, där meningarna går isär om på vilket sätt Brundtlandrapporten 
föreskriver social rättvisa samt om dessa antaganden är korrekta. Langhelle identifierar 
tre skilda grunder för social rättvisa i rapporten. Den mest centrala är att själva 
definitionen av begreppet i målformuleringen innehåller en viljeriktning mot ett mer 
jämlikt samhälle. Det finns alltså en normativ uppfattning att stora socio-ekonomiska 
skillnader är ett problem i sig, denna norm uttrycks i första meningen i följande citat från 
Brundtlandrapporten:  
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”Poverty is not only an evil in itself, but sustainable development requires meeting the 
basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfill their aspirations for a 
better life. A world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and 
other catastrophes.” (s.141)  
 
Utöver det normativa ställningstagandet att minska världens fattigdom finns det även ett 
empiriskt ställningstagande – att fattigdom har en negativ påverkan på miljön – och detta 
uttrycks i den andra meningen i citatet ovan. Detta empiriska ställningstagande har enligt 
Langhelle (1999) mötts av kritik från flera håll. I Brundtlandrapporten specificeras inte 
hur det empiriska sambandet mellan fattigdom och ekologi hänger samman. Det har lett 
till olika spekulationer om hur sambandet ska tolkas. Är det fattigdomen i sig som leder 
till miljöförstöring, eller är det en hög koncentration av ekonomiska resurser i västvärlden 
som orsakar miljöförstöring? 

Precis som bl.a. Redclift (2006), Connelly (2007) och Jacobs (1999) framhåller 
Langhelle (1999) att hållbar utveckling – så som det beskrivs i Brundtlandrapporten – 
lämnar en stor tolkningsmöjlighet (eller meningspotential). Denna meningspotential 
ligger i begreppet hållbar utvecklings andra nivå av betydelse – den nivå som är politisk 
omstridd. Den första nivån stipulerar således bara att det finns ett samband mellan 
sociala, ekonomisk och ekologiska aspekter. Beskrivningar av hur detta samband ser ut är 
av ideologisk karaktär. Svaren på följande frågor är således svar på den andra nivån av 
betydelse: Vad är behov? Vilka är världens fattiga? Vad är sambandet mellan fattigdom 
och miljö? Vad är sambandet mellan ekonomi och miljö och hur mycket tillväxt är för 
mycket? 

Redclift (1992) menar att det mest tongivande frågeställningen i debatten kring 
hållbar utveckling är sambandet mellan ekologi och ekonomi. Skilda teorier om hur 
sambandet ser ut har vuxit fram från olika akademiska inriktningar. Redclift 
exemplifierar med två ytterligheter. Ur ett ekologiskt perspektiv finns uppfattning att det 
nuvarande sättet att betrakta jorden och dess resurser som en källa för ekonomisk tillväxt 
inte är hållbart. Det ekologiska systemets begränsningar placeras då i första rummet och 
människor behov måste anpassas därefter. Andra uppfattningar ser bevarandet och 
vidareutvecklingen av det ekonomiska systemet – och därmed människors behov - som 
den överordnade prioriteringen och miljön och ändliga resurser är en begränsning för 
detta mål. Pearce m.fl. (1989) menar att denna frågeställning har lett till att två separata 
grenar av hållbar utveckling har vuxit fram: en gren som ser tillväxt som möjlig och en 
annan som inte gör det. Pearce m.fl. benämner dessa två grenar/kategorierna som svag 
respektive stark hållbar utveckling. Det som skiljer de två åt är inställningen till, om och 
hur kapital (natur-, teknologi- och mänskligt kapital) är ömsesidigt utbytbara. Teorier 
som samlas under svag hållbarhet menar att naturresurser (naturkapital) kan bytas ut mot 
mänskligt kapital och teknologiska innovationer utan begränsning. En ekonomisk tillväxt 
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är då möjlig under förutsättning att det ekonomiska systemet ställer om till att bli mindre 
beroende av naturresurser och det finns därför ingen anledning till att begränsa tillväxt. 
Förespråkare för en stark hållbarhet menar att det finns en gräns för i vilken utsträckning 
naturkapital kan substitueras och därför måste den ekonomiska tillväxten begränsas. 

Med Connellys (2007) modell i minne (se figur 1) och Langhelles (1999) 
beskrivning av första nivåns betydelse av hållbar utveckling så innehåller hållbar 
utveckling mer än en diskussion om förhållandet mellan ekologi och ekonomi. Hopwood 
m.fl. (2005) presenterar en övergripande modell för att placera och analysera förhållandet 
mellan olika diskurser om hållbar utveckling. Utöver frågeställningen om ekonomisk 
tillväxt, vilken de benämner som en kvantitativ frågeställning – hur mycket tillväxt är 
hållbart, menar de att det i begreppet hållbar utveckling finns en kvalitativ frågeställning 
om tillväxt – hur resurser ska fördelas i världen. Hopwood m.fl. menar även att ett 
grundfundament i hållbar utveckling, är just en utveckling - en förändring av samhället. 
Att det handlar om en förändring av samhället är, enligt dem, underförstått i själva 
begreppet hållbar utveckling, men vilken typ av förändring som förespråkas skiljer sig 
mellan olika diskurser. För att ge en överblick av de många olika diskurserna om hållbar 
utveckling har Hopwood m.fl. sammanställt en diagrammatris för att visa hur olika 
perspektiv hanterar utvecklingen av socio-ekonomisk rättvisa och ekologi (se figur 3). På 
den vertikala axeln i diagrammet mäts i vilken utsträckning socio-ekonomisk rättvisa 
behandlas. Den horisontella axeln mäter vilken vikt de ekologiska frågorna har i 
perspektivet. Det skuggade området i diagrammet är författarnas definition av vilka 
perspektiv som faller inom ramen för en hållbar utveckling.  
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Figur 3. Kartläggning av olika diskurser om hållbar utveckling. Källa: Hopwood m.fl. (2005) 
s.41 
 
Hopwood m.fl. bygger vidare på sina resonemang med utgångspunkten att den minsta 
gemensamma nämnaren i hållbar utveckling är just en utveckling – en förändring av 
samhället på något sätt. De olika diskurserna av hållbar utveckling går att kategorisera 
efter vilken typ av förändring som förordas: förändringar inom det rådande systemet – 
status quo; reformerande förändringar och transformerande förändringar. Förståelsen av 
hållbar utveckling som uppnåeligt inom det rådande systemet ser ingen konflikt mellan 
ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Tillväxt och ekonomisk utveckling ses 
snarare som en förutsättning för att en hållbar utveckling ska vara möjlig. Ett näringsliv 
som erbjuder nya tekniska lösningar i kombination med informerade och krävande 
konsumenter, förväntas leda till ett mer ekologisk och socialt hållbart samhälle. 
Teknologiskt driven tillväxt ses inte bara som en lösning för de ekologiska problemen, 
utan även på de sociala eftersom att en ekonomisk tillväxt på sikt även förväntas ge alla 
grupper i samhället en bättre levnadsstandard. Eftersom att marknadssystemet förväntas 
lösa samhällets problem är strategin inom status quo perspektiven inte att lagstifta och 
reglera marknaden utan istället att informera konsumenterna och förmå dem att göra 
hållbara val av produkter och tjänster. 

Gemensamt för diskurser inom det som Hopwood, m.fl. beskriver som reformerande 
perspektiv; är tron på att samhället och det ekonomiska systemet måste förändras. 
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Förändringen kan dock ske utan några radikala förändringar av samhället; 
marknadssystemet behöver reformeras men inte förkastas. Marknaden betraktas som 
kapabel att finna nya tekniska lösningar men människors livsstil och konsumtionsvanor 
kräver en omfattande förändring. Till skillnad från perspektiven inom status quo, ser 
reformisterna behov att genom lagstiftning och regleringar anpassa marknaden mot en 
hållbar utveckling. Uppfattningen är att marknadssystemet producerar – i enlighet med 
nationalekonomiska teorier – negativa externaliteter som måste prissättas och/eller 
regleras. Även om alla perspektiv inom kategorin reformerandeperspektiv tror att tillväxt 
och hållbar utveckling går att kombinera finns det en splittrad förståelse om det finns ett 
ekologiskt hållbart tak för tillväxt.  

De teoretiska förståelserna av hållbar utveckling som Hopwood m.fl. samlar inom 
kategorin transformativa förändringar har sinsemellan få gemensamma grunder. Den 
centrala förståelsen som binder samman dessa synsätt är att det nuvarande ekonomiska 
systemet är roten till de ekologiska och sociala problemen i samhället. Individens behov 
av en god hälsa och ett gott uppehälle är sammanhängande med det ekonomiska och 
politiska systemet och det är bara genom att tillåta individen frihet över dessa som ett 
hållbart samhälle kan skapas. Hur och på vilket sätt detta ska ske skiljer sig åt mellan de 
olika perspektiven. 
 

5.1 Ekologisk modernisering 
Som Hopwood m.fl. (2005) och även Holmberg (1994)  visar så finns det en mängd olika 
diskurser om hållbar utveckling som särskiljer sig från varandra på ett flertal olika sätt. 
Vissa av dessa diskurser är mer populära än andra. Ekologisk modernisering är ett utav 
dessa. Lidskog och Elander (2012) menar att ekologisk modernisering är den 
dominerande diskursen i Europa och Sverige. Den svenska strategin för hållbar 
utveckling, som antogs 1996, bygger enligt Lidskog och Elander på en ekologisk 
moderniseringsdiskurs.  

Jänicke (2007) beskriver ekologisk modernisering som en diskurs där teknologisk 
utveckling och innovationer betraktas som lösningen på miljöproblematik. Policys och 
insatser för att främja och åstadkomma ett mer ekologiskt hållbart samhälle inriktar sig 
mot att anpassa marknaden till att bli mer medveten om miljöproblem samt underlätta för 
ny teknologi och innovationer att få ett fotfäste på marknaden. Mol och Spaargaren 
(2000) menar att ekologisk modernisering som begrepp och teori myntades på 1980 - 
talet som en motreaktion mot den då populära miljödebatt som förordade en 
”tillbakagång” i den ekonomiska utvecklingen. Ekologisk modernisering utmanade 
förståelsen att samhället behövde omfattande strukturella förändringar för att kunna göra 
samhället mer miljövänligt.  

Som det går att avläsa i figur 3 betraktar Hoopwood m.fl. (2005) ekologisk 
modernisering som en diskurs – en ideologisk position – inom hållbar utveckling. 
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Langhelle (2000) menar dock att ekologisk modernisering och hållbar utveckling bör 
betraktas som två skilda diskurser. Langhelle menar att ekologisk modernisering inte 
passar in i den första nivån förståelse av hållbar utveckling. I Brundtlandrapporten 
identifieras ett flertal problem som en hållbar utveckling bör innefatta bl.a. ekonomisk 
utveckling, globala miljöproblem, fred och internationell säkerhet och social rättvis inom 
och mellan generationer. Ekologisk modernisering saknar idéer och svar på dessa 
problem och ser främst tillväxt och miljöproblem ifrån en västerländsk kontext. 
Diskursen saknar, enligt Langhelle, resonemang om social rättvisa och globala 
miljöfrågor och istället är det främst lokala miljöproblem som vattenföroreningar och 
kemiskt avfall som ligger som grund i konceptet. Detta innebär inte att globala 
miljöproblem – som växthuseffekten – inte behandlas inom en ekologisk 
moderniseringsdiskurs, men Langhelle menar att de globala miljöproblemen behandlas 
med samma referensram som de lokala. En anledning till att ekologisk modernisering har 
denna begräsning är att den utgår ifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. Lösningen 
på miljöproblem söks genom mindre förändringar av det ekonomiska system och ett 
samarbete mellan stat och näringsliv. I hållbar utveckling har staten en mer framträdande 
roll, då internationella överenskommelser ses som en nödvändighet för att åstadkomma 
de samhällsförändringar som krävs. En fundamental skillnad mellan de två koncepten är 
även synen på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljön. Langhelle menar att det i 
Brundtlandrapporten finns tydliga resonemang om hur sambandet mellan tillväxt och 
miljö ser ut och vilken typ av tillväxt som kan vara möjlig inom en hållbar utveckling 
samt även hur en ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp kan och bör fördelas mellan olika 
länder. Dessa frågor ges inget utrymme inom diskursen ekologisk modernisering.  

De grundläggande skillnader mellan de två begreppen får, enligt Langhelle, 
konsekvenser när olika policys och insatser för att komma till rätta med miljöproblemet 
formuleras. Utan ett globalt perspektiv på energi och resonemang om social rättvisa är ett 
scenario möjligt där världens rikaste länder står för merparten av energikonsumtion. 
Detta skulle kunna betraktas som ekologisk hållbart och ett möjligt scenario ur ett strikt 
ekologisk moderniseringsperspektiv. Langhelle menar att det var precis denna typ av 
scenario som Brundtlandrapporten och begreppet hållbar utveckling ville undvika. 
Kärnbudskapet i hållbar utveckling – att alla aspekter hänger samman– och att vi alla 
sitter i samma båt saknas i diskursen om ekologisk modernisering. Langhelle utrycker sig 
på följande sätt över ekologisk moderniserings begräsningar:  

”In a sense, ecological modernization seems to be based on the assumption that if 
everyone else (that is, developing countries) stays where they are (which they, of course, 
have no intention of doing), there is no need to worry.” (S.313.) 
 
Den svenska strategin för hållbar utveckling, som alltså bygger på ekologisk 
modernisering, stipulerar, enligt Lidskog och Elander (2012) att utsläppen av 
växthusgaser ska reduceras till en hållbar nivå fram till 2025 och 2050 ska Sveriges 



 26 

utsläpp vara reducerade med 80 % av nivån 1990. Enligt Lidskog och Elander har 
Sverige lyckats att reducera de nationella utsläppen på ett sätt som delvis överskrider de 
mål som formulerades i strategin. Problemet är att det bara är inhemska utsläpp som 
beräknats och om internationella utsläpp som orsakats av en ökad svensk konsumtion tas 
in i beräkningen har utsläppen 2010 ökat med 20 % sedan 1990 och med de 
beräkningsmodeller som finns tillgängliga är Sveriges utsläpp/capita betydligt högre än 
vad som bedöms vara ett hållbart globalt genomsnitt. Den svenska strategin, missar 
enligt, Lidskog och Elander, att fånga in hela problematiken med växthuseffekten och 
globala miljöproblem. Den svenska strategin vilar på en uppfattning att hållbar utveckling 
är ett ” positive-sum game” där ekonomisk utveckling, social välfärd och miljöutveckling 
understödjer varandra.“In other words, the ‘Swedish Way’ of interpreting, and expressing 
the eco- modernist discourse means that we can ‘eat the cake and still have it’, i.e. we 
can boost economic growth on the terms of the market, and at the same time realize the 
stated goals of Rio +20” (s.422) 
 
5.1.2. Ekologisk modernisering i svensk stadsplanering 
Ekologisk modernisering har, enligt Lidskog och Elander, även satt sina spår i hållbar 
stadsutveckling. I regeringens skrivelse från 2006 ”Strategiska utmaningar – En 
vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling”, är byggandet av ett hållbart 
samhälle en av fyra strategiska utmaningar. En hållbar stadsutveckling har således en 
framstående roll i den nationella strategin för en hållbar utveckling. ”Delegationen för 
hållbara städer”, som är en nationell arena för hållbar stadsutveckling, är ett tydligt 
initiativ grundat på en ekologisk moderniseringsdiskurs där ett marknadsperspektiv och 
samverkan och konsensus mellan ekonomiska, ekologiska och social värden ses som en 
förutsättning för en hållbar utveckling. Miljöfrågor framställs i sammanhanget som 
problematiska men möjliga att lösa inom ramen för det rådande systemet och i 
förlängningen förväntas miljöproblem även kunna leda till ekonomisk tillväxt. 

Wangel (2010) visar vilka konsekvenser ekologisk modernisering har för hur 
svenska ”hållbara” stadsdelar konstrueras. Precis som Lidskog och Elander (2012) är 
Wangel kritisk till att utsläpp av växthusgaser bara mäts lokalt. Wangel kallar det svenska 
sättet att mäta utsläpp och miljöpåverkan på som ett produktionsbaserat bokföringssätt, 
d.v.s. det är bara de utsläpp som produceras på platsen (i landet eller staden) som är med i 
miljökalkyler. De utsläpp som uppstår på andra platser genom produktion av varor som 
konsumeras i Sverige inräknas alltså inte. En stor del av det som framställs som hållbart i 
stadsdelar som Hammarby sjöstad är en låg energiförbrukning i uppvärmning av hus och 
fastigheter. Det faktum att energiåtgång i uppvärmning mäts i kWh/m2 gör det möjligt att 
det kan anses hållbart för en person att själv bo i en väldigt stor lägenhet. Enligt Wangel 
är energiåtgången i Hammarby sjöstad betydligt högre än genomsnittet i det nationella 
bostadsbeståndet om mätningen sker i kWh/person.  
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“Det är lätt att förstå tjusningen med projekt som Hammarby sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden. Genom att förmedla en bild av att hållbar utveckling kan uppnås 
enkom med hjälp av miljöteknik, bidrar de till att lösa den inre konflikten mellan den 
upplevda nödvändigheten att göra något och oviljan att ändra livsstil. På så sätt fungerar 
de båda stadsdelarna som ett slags kollektivt avlatsbrev.” (s.17) 
 
Ekologisk modernisering har, enligt Wangel, även öppnat dörren för att tillväxt- och 
marknadsföringsdiskurser har kommit att innefattas i begreppet hållbar utveckling. I både 
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden finns strategier för att marknadsföra och 
sälja svensk miljöteknik till andra länder. Norra Djurgårdsstaden beskrivs enligt Wangel, 
i strategier, som ett skyltfönster mot omvärlden för att marknadsföra svenska företag. 

Att betrakta stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden och Hammarby 
Sjöstad som hållbara, kan enligt Wangel få stora konsekvenser och leda 
samhällsutveckling i en ohållbar riktning. Utöver att stadsutvecklingsprojektet inte tar 
hänsyn till livsstilar (bland annat konsumtionsvanor och yta/boende) missriktas 
investeringar från vad Wangel menar är mer hållbara projekt så som att renovera 
befintliga bostäder. Vidare leder Sveriges exportsatsning (om den lyckas) till att den 
svenska modellen för hållbar utveckling sprids till andra länder, en utveckling som 
Wangel beskriver på följande sätt: ”Om hela jordens urbana befolkning bodde i 
”hållbara städer” och anammade ”hållbara livsstilar” skulle paradoxalt nog 
miljöproblemen inte minska utan förvärras, flera gånger om.” (s.19)  

 

5.2 Social hållbarhet  
De flesta teoretiska resonemang om hållbar utveckling, identifierar tre skilda aspekter av 
hållbar utveckling: ekologiska, ekonomiska och sociala. Som jag visat hittills är hållbar 
utveckling i sig ett väldigt splittrat begrepp och detsamma gäller även – i än större 
utsträckning – för social hållbarhet. Hopwood m.fl. (2005) presenterar i sin modell (se 
figur 3) hållbar utveckling som bestående av både sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekter. I modellen beskrivs social rättvisa (eller social hållbarhet) som ett relativt enkelt 
fenomen som kan mätas och rangordnas mellan olika diskurser. På samma sätt som 
förhållandet mellan svag och stark hållbar utveckling förväntas den sociala rättvisan vara 
mätbar efter ett antal fastslagna principer (vilka dessa är nämns inte). I Hopwoods modell 
är social hållbarhet likställt med social rättvisa - en rättvis fördelning av resurser mellan 
världens befolkning. Den här typen av social hållbarhet kan problematiseras och 
beskrivas på olika sätt. Haughton (1999) gör detta genom att inför ett antal olika 
rättvisbegrepp, bl.a. intergenerationell rättvisa och intragenerationell rättvisa. Det först 
nämnda åsyftar en rättvis fördelning av resurser mellan olika generationer och de senare 
inom en och samma generation. Det finns resonemang i Brundtlandrapporten som stödjer 
att båda dessa perspektiv är en del av hållbar utveckling. På sidan av diskursen om social 
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hållbarhet som social rättvisa har det även vuxit fram ett bredare forskningsfält som 
behandlar social hållbarhet mer holistiskt. Många av dessa teorier har enligt Dempsey 
m.fl. (2009) fått ett stort genomslag inom stadsplanering.  

Användningen och betydelsen av begreppet social hållbarhet skiljer sig enligt, 
Vallance m.fl. (2011), och det finns en mängd olika förståelser om vad begreppet social 
hållbarhet innefattar och hur det ska operationaliseras i en utveckling. Vallance m.fl. 
försöker bringa klarhet och struktur till det spridda akademiska fältet om social hållbarhet 
genom att analysera och kategorisera vilken typ av fråga som de olika teoretiska 
resonemangen angriper. De delar in forskningsfältet i tre kategorier; framåtskridande 
social hållbarhet, social hållbarhet som brygga, och bevarandehållbarhet.  

Vallance m.fl. betecknar den form av social hållbarhet som beskrivs i 
Brundtlandrapporten som framåtskridande social hållbarhet. Som benämningen på 
kategorin antyder förespråkar dessa teoretiska perspektiv en utveckling, mot ett mer 
ekonomiskt rättvist samhälle. Ett flertal akademiska resonemang fokuserar på orättvisor 
mellan rika och fattiga länder, men det finns även en stor bredd av forskning som 
fokuserar på social hållbarhet inom ”västvärlden”.  

En annan tolkning av social hållbarhet är relaterat till sambandet mellan sociala 
praktiker och den fysiska miljön. Vallance, Perkins och Dixon benämner denna kategori 
av teorier som ”social hållbarhet som brygga”. Gemensamt för teorierna är att de försöker 
identifiera vilka sociala förhållanden som krävs för att stödja ett ekologiskt hållbart 
samhälle. En viktig åtskillnad inom kategorin, är i vilken utsträckning som teorierna 
förordar en förändrad syn på människan förhållande till naturen: ett transformativt kontra 
ett icke transformativt synsätt. Sociala teorier som försöker förmå en inkrementell 
förändring i människors beteende och relation till miljön, benämns som ett icke 
transformativa synsätt. Att öka människors medvetenhet om deras inverkan på 
klimatförändringen och förespråka en ökad sopsortering och återvinning och ökad 
användning av cykel är exempel på icke transformativa synsätt. Tranformativa synsätt 
utmanar grundläggande antaganden på vilken vår sociala konstruktion av miljön är 
uppbyggd. Bredden av transformativa teorier är stor, men gemensamt är att de 
ifrågasätter det rådande förhållandet mellan människa och natur.  

Vallance, m.fl. menar att det har vuxit fram ett omfattande forskningsfält som 
behandlar bevarandet av traditioner, sociala praktiker, preferenser och platser. Dessa 
aspekter bedöms som väldigt viktiga i hur människor lever sina liv, hur de försörjer sig 
och hur de skapar mening och sociala nätverk. En hållbar utveckling kräver att vissa 
värden i samhället bevaras trots andra stora förändringar. Vallance m.fl. samlar 
perspektiv som syftar till att bevara sociala värden i kategorin ”bevarande hållbarhet”.  
 
5.2.1 Social hållbarhet i stadsplanering - Hållbara gemenskaper  
Ett socialt hållbart samhälle har enligt Dempsey m.fl. (2009), teoretiserats utifrån olika 
geografiska nivåer: internationellt, nationellt, regionalt o.s.v. Social hållbarhet på en 
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stadsdelsnivå – som är fokus för denna uppsats - bygger enligt Dempsey m.fl. främst på 
resonemang om social rättvisa och hållbara gemenskaper. Dempsey m.fl.s begrepp 
hållbara gemenskaper åsyftar till stor del samma område som Vallance m.fl. beskriver 
som ”bevarandehållbarhet”. Begreppet social rättvisa används i planeringsteorier för att 
beskriva en generell rättvis fördelning av resurser (exempelvis pengar till skolor i olika 
områden) samt medborgares lika villkor att ta del i det lokala samhällslivet. I kvantitativa 
mätningar av social rättvisa är närhet och tillgänglighet fundamentala. Närhet i sin tur 
beskrivs exempelvis som möjligheten att kunna ta sig till fots och cykel och även 
närheten och tillgängligheten till service; restauranger, vårdcentraler, matvaruaffärer 
o.s.v. 

Enligt Dempsey m.fl. bygger diskursen om social hållbarhet i stor utsträckning på 
en normativ syn på vilken typ av beteenden som är önskvärda i stadsdel. Gemensamt är 
även att det finns en stark tilltro på att en fysisk tilltalande miljö – ren, grön och säker – 
ska bidra till att stärka en positiv social sammanhållning och på så sätt främja ett positivt 
socialt kapital. Det saknas dock konkreta teoretiska resonemang och empiriska bevis som 
stödjer dessa antaganden. 

Hållbara gemenskaper (eller sociala gemenskaper) är ett mer omfattande begrepp 
än social rättvisa. Begreppet innehåller en rad olika teorier om människors interaktioner 
och sammanhållning på en geografisk plats – exempelvis en stadsdel. Värt att notera är 
att det finns en konceptuell skillnad mellan gemenskaper och stadsdelar; en stadsdel 
behöver inte per automatik vara en plats för en gemenskap och tvärt om. En hållbar 
gemenskap beskriver Dempsey m.fl. som ett samhälles (eller en del av ett samhälles) 
förmåga att reproducera sociala normer och identiteter på ett fungerande sätt. Ett socialt 
fungerande samhälle är ett samhälle där sociala normer och regler upprätthålls och 
främjar ett positiv socialt beteende.  

Diskursen om hållbara gemenskaper framställer sociala interaktioner och sociala 
nätverk som det kitt som håller samman en social gemenskap, utan interaktion och 
nätverk är ett samhälle bara bestående av ett antal individer som sinsemellan saknar några 
kopplingar. Förhållandet mellan personer i en stadsdel, hur de möts och interagerar med 
varandra är det mest centrala i diskursen kring hållbara gemenskaper. Begreppet hållbara 
gemenskaper är ett relativt nytt begrepp, men resonemangen bakom är inte nya. Innan 
hållbar utveckling blev populärt i stadsplaneringssammanhang användes begreppet 
sociala gemenskaper för att beteckna samma fenomen.  Forest och Kearns (2001) menar 
att resonemang om sociala gemenskaper och vikten av ett lokalt sammanhang uppstod 
och blev populära under början av 1900 – talet. Genom en stark urbanisering i 
västvärlden väcktes en oro över att det lokala stadslivet med dess sociala regler och 
normer var i förfall. De lokala banden mellan människor som tog sig uttryck i bland annat 
en gemensam religion, moral och historiska släktband beskrevs som ersatta av en 
platslöshet och anonymitet. Forest och Kearns menar att tankar om sociala gemenskaper 
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och platsen betydelse har fått ett uppsving under senare år. Anledning till detta, menar de, 
är liknande som för drygt hundra år sedan: 

 
” … these occasional predictions of cohesion in crisis typically rest on assumptions that 
the social cement of a previous era is crumbling and that we are being collectively cast 
adrift in a world in which the previous rules of social interaction and social integration 
no longer apply” (s.2126) 
 
På samma sätt som Tunströms (2010) och Fainsteins (2005) resonemang om att 
begreppen stad och mångfald ger uttryck för en romantisering och tillbakablickande av 
dåtidens stad menar Forest och Kearns att detsamma gäller för teorier om hållbara 
gemenskaper. Forest och Kearns menar att en förklaring till detta tillbakablickande är att 
informationssamhället radikalt har förändrat hur sociala relationer och identiteter 
konstrueras. Platsen har i sammanhanget förlorat i betydelse som arena för sociala 
relationer.  

Kopplat till diskurser om hållbara gemenskaper finns – liksom i diskurser om den 
traditionella staden och mångfald – ett antal strategier för hur dessa ska uppnås i en 
stadsdel. En stadsdel med tät bebyggelse och blandning av olika funktioner påstås, enligt 
Dempsey m.fl. främja en ökad social interaktion mellan invånarna och på så sätt stärka de 
sociala nätverken på platsen. Resonemanget är att en tät bebyggelse med blandade 
funktioner tillåter en större mångfald av människor som dessutom har större möjligheter 
för sociala interaktioner än i en mer homogen miljö med spridd bebyggelse. Den täta och 
blandade staden förväntas även öka känslan av trygghet och säkerhet på platsen. Då en 
stadsstruktur men en naturlig form av övervakningen – t.ex. genom att byggnaders 
fönster ser ut över gatumiljöer och att det inte finns gömda passager eller områden – ökar 
känslan av trygghet.    

Som Forest och Kearns (2001) beskriver, finns det inom diskursen kring hållbara 
gemenskaper en oro över att sociala interaktioner har blivit platslösa och därmed saknar 
ett naturligt samband. Dempsey m.fl. menar ett centralt begrepp inom diskursen om 
hållbara gemenskaper är platsidentitet. En platsidentitet innefattar inte bara den fysiska 
miljön utan även människorna som bor och bidrar till det sociala livet. Centralt i 
begreppet platsidentitet är att den fysiska och sociala miljön påverkar varandra. En 
platsidentitet beskriver inte bara en individs samhörighet med den geografiska platsen 
och dess fysiska karaktär utan även med de sociala normer och beteenden som finns på 
platsen – en gemensamhetskänsla som skapar en viss tillhörighet. Diskursen kring 
hållbara gemenskaper ser det som möjligt att skapa förutsättningar för att en platsidentitet 
ska uppstå. Enligt Dempsey m.fl. är det oklart exakt hur detta ska gå till men ett dåligt 
omhändertaget – skräpigt och förfallet – område anses bidra till en negativ platsidentitet. 
Vikten av offentliga platser och kollektiva anläggningar berörs även inom diskursen. Det 
är på dessa platser som den sociala interaktionen mellan olika personer ska ske. 
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Resonemangen om offentliga platser liknar de som Tunström (2010) och Fainstein (2005) 
identifierar i dagens stadsplaneringdiskurs. Möten och interaktion betraktas som ensidigt 
positivt och problematiseras inte.  
 

6. STADSPLANERING I ÖSTRA SALA BACKE  
 
Planeringen av Östra Sala Backe har pågått under en längre tid. I Östra Sala Backes 
planprogram går det att läsa att processen påbörjades redan 2002. Ett planprogram för 
området upprättades redan 2008, men förkastades under 2010. I det nya planprogrammet 
(Östra Sala Backe planprogram) förklaras varför: 
 
”Aktuellt utbyggnadsområde bedöms ha en potential att klara en högre 
exploateringsgrad än tidigare programförslag. Ambitionen är en bebyggelsestruktur som 
bättre länkar och läker ihop stadsdelarna Sala backe och Årsta för att skapa en 
sammanhängande, mer värdetät och stadsmässig stad.” (s.6) 
 
Uppsala kommun var, då det nuvarande planprogrammet formulerades och beslutades, 
ägare av det markområde som benämns Östra Sala Backe. Enligt Henrik Juhlin, 
bostadsstrateg på Uppsala kommun, ger markägandet en större möjlighet för Uppsala 
kommun att aktivt delta i stadsutvecklingen och ställa krav på de byggherrar som ska 
bygga på området. För att hitta byggherrar som var intresserade av att delta i 
utvecklingen av Östra Sala Backe anordnade Uppsala kommun en så kallad 
markanvisningstävling. Byggherrar fick utifrån ett antal fastställda kriterier lämna in 
projektförslag som senare bedömdes av ett antal tjänstemän. Kriterierna, baserade på 
visionen i planprogrammet och en miniversion av planprogrammet delades ut till olika 
intressenter. Följande stycke är hämtat från dokumentet (Stadsutveckling Östra Sala 
Backe) som byggherrarna fick ta del av:  
 
”Östra Sala backe kommer att byggas av vilja. Vilja att utveckla staden, stadsbygden, 
kvarteret, fastigheten och livet däremellan. Vilja att arbeta gemensamt i samsyn för att 
gå från vision till attraktion. Grunden till framgång kommer att vara partnerskap, 
entreprenörskap och nära samverkan mellan alla aktörer. Tillsammans ska vi ta ansvar 
för att genomföra en av Sveriges mest spännande och hållbara stadsmiljöer. Vi har 
visionen. Vi behöver din kunskap och ditt engagemang för att den ska förverkligas.” (s.5) 
 
Både Henrik Juhlin och Karl Ingelstam som är projektledare för Östra Sala Backe 
framhåller det unika och positiva i att jobba med byggherrar på detta sätt. Juhlin menar 
att ett mer vanligt förekommande förfarande när kommunen äger mark är att stipulera ett 
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antal krav som byggherrar senare får lämna bud på. Genom markanvisningstävlingen var 
denna process annorlunda och mer öppen och byggherrarna hade en möjlighet att själva 
tolka kommunens vision och sedan formulera sina egna förslag. Uppsala kommun tog 
totalt emot 37 st. projektförslag från olika byggherrar. Av dessa valdes 8 stycken ut för 
ett fortsatt samarbete. Dessa åtta byggherrar är de som ska bygga och är delaktiga i 
planering av etapp 1 av Östra Sala Backe. Etapp 1 innefattar cirka 500 lägenheter och 
verksamhetslokaler, vårdboende och förskola.  

I och med det köpeavtal som upprättats mellan Uppsala kommun och de åtta 
byggherrar bifogades även dokumentet ”Kvalitet och hållbarhetskriterier”. I dokumentet 
utvecklas vissa av de hållbarhetsaspekter som presenteras i planprogrammet och även hur 
ansvaret för vissa frågor fördelas mellan kommunen och byggherrarna.  

Jag kommer även att analysera dokumentet ”Checklista för social hållbarhet”. 
Checklistan beskrivs som en metod för att integrera social hållbarhet (så som det beskrivs 
i planprogrammet) i detaljplaneprocessen. Dokumentet är utformat precis som namnet 
antyder som en checklista, med flera insatser, där kommunen och byggherrar kan fylla i 
ifall respektive insats ”uppfylls helt”, ”uppfylls delvis” eller ”uppfylls inte alls” samt en 
motivering till varje insats.  
 Nedan (i figur 4) är en översiktlig karta över området Östra Sala Backe.  
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Figur 4. Karta över området Östra Sala backe. Källa: Östra Sala Backe planprogram s.8 
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7. DISKURSORDNING – STADSBYGGNADSVISIONER OCH 
HÅLLBAR UTVECKLING  
 
Dokumentet ”Östra Sala Backes planprogram” (planprogrammet) är det viktigaste 
materialet för denna studie. Dokumentet är det enda dokument som ger en översiktlig bild 
över hela stadsutvecklingsprojektet. De övriga dokument – ”Checklista för social 
hållbarhet” och ”Kvalitets och hållbarhetskriterier” – fördjupar och beskriver vissa 
diskurser i projektet men det är endast i relation till plandokumentet som dessa får sin 
betydelse. Planprogrammet kan därmed betraktas som den diskursordning som samlar 
samtliga diskurser som är aktuella i projektet. Dokumentet presenteras som en 
sammanhållen vision för stadsdelens utveckling:    
 
”Programmet ska visa på kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av aktuellt 
område samt förutsättningar för och konsekvenser av en utbyggnad. Programmet ska 
utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneringen av området. Det ska belysa vilka 
strategiska frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och under 
genomförandet samt när strategiska beslut måste tas.” (s.4) 
 
Som beskrivningen ovan visar är syftet med planprogrammet inte att ge några precisa 
beskrivningar av utvecklingen av området utan istället lyfta ”strategiska frågor”.  I 
programmet nämns dock några ”riktlinjer” och ”ramar” för områdets utveckling, samt ett 
flertal principer och nyckelbegrepp som ska vara vägledande i planeringen. Den 
viktigaste av dessa är en ”stadsbyggnadsvision” som är att betrakta som det kitt som 
håller samman diskursordningen i dokumentet. Stadbyggnadsvisionen presenteras på 
följande sätt:  
 
”Visionen för Östra Sala backe är att skapa en ny intressant och sammanhållen 
stadsstruktur som kopplar ihop Sala Backe och Årsta och därigenom ”läker” stadsväven. 
Bärande värden i strukturen bygger på möten, variation, upplevelser och mångfald. Den 
nya bebyggelsen tillför nya kvaliteter i boende- och stadsmiljön till den östra delen av 
Uppsala stad och attraherar olika människor utifrån bakgrund, livsstil, intressen, kultur 
och livsskede. Den nya strukturen gör det enklare, tydligare och tryggare att röra sig 
mellan stadens olika delar och fungerar på så sätt som en ”brygga” och mötesplats 
mellan stadsdelarna” (s.12)  
 
Citatet ovan är väldigt talande för det generella språkbruket i planprogrammet. Citatet ger 
ett tydligt exempel på den språkgenre som används kontinuerligt i hela planprogrammet; 
en visions (eller stadsvisionsgenre). Dokumentet beskriver visionen för hur platsen ska 
gestaltas och även för vilket samhällsliv och vilka sociala processer som förväntas uppstå 
på platsen. Användandet av denna genre gör det något mer komplicerat att analysera hur 



 35 

olika fenomen knyts samman. En vision gör inte samma anspråk på att förutsäga och 
beskriva det faktiska utfallet av någonting som exempelvis en plan gör. Bruket av en 
visionsgenre möjliggör därför ett mer spekulativt förhållningsätt. Se exempelvis 
meningen ”Bärande värden i strukturen bygger på möten, variation, upplevelser och 
mångfald”. Strukturen i det här fallet hänvisar till beskrivningen av stadsstrukturen i 
meningen innan. En fysisk struktur – gator, vägar, husen placering – ska alltså ”bygga 
på” en rad mjuka värden. Ett samband som jag finner svårt att acceptera givet den 
förklaring som presenteras. Sambandet är i och med användandet av en visionsgenre 
lättar att acceptera som läsare eftersom att det inte gör samma ansats på att försöka 
beskriva förhållandet och kopplingar mellan olika fenomen med någon större exakthet. 
På detta sätt döljer visionsgenren transitiviten mellan satser på ett sätt som en läsare i 
andra fall inte skulle acceptera.   

Begreppen transivitet och modalitet är särskilt intressanta för att studera det 
språkbruk som används i planprogrammet. Texten i planprogrammet, i citatet ovan och 
även generellt, uppvisar en hög grad av modalitet i hur olika satser binds samman. Se 
exempelvis ”den nya bebyggelsen tillför nya kvaliteter… och attraherar olika 
människor” och ”den nya strukturen gör det enklare”. Texten presenterar på detta sätt 
samband mellan satser som objektiva sanningar; kopplingen mellan stadens struktur och 
de sociala värden som förväntas uppstå på platsen framstår därmed som givna. 
Användandet av en hög modalitet i sambandet mellan satser är enligt Fairclough ett 
uttryck för en form av maktutövande och en form av expertkunskap: en given rätt att 
definiera vad som är sant och vad som är falskt. Detta är även synligt i avsaknaden av ett 
personligt pronomen som agent eller subjekt i hur transivitet och modalitet skapas mellan 
olika satser. Textens författare, eller textens ansvariga utgivare, i det här fallet tjänstemän 
vid Uppsala kommun är alltså inte närvarande. I planprogrammet är det istället själva 
stadsstrukturen eller bebyggelsen som är agenten eller subjektet som: orsakar, ger upphov 
till, tillför, förenklar eller skapar olika värden. 

I citatet ovan beskrivs hur stadsstrukturen. ””läker” stadsväven” och fungerar som  
”en ”brygga” och mötesplats mellan stadsdelarna”. Fairclough (1992), menar att en texts 
användande av metaforer kan ge en bra inblick i hur diskurser används. Detta är särskilt 
tydligt i hur stadsstrukturen framställs som en brygga och en läkning stadsväven. 
Läkningsmetaforen utvecklas i följande stycke i planprogrammet:  
 
”Fyrislundsgatans nuvarande utformning som genomfartsled och den före detta 
kraftledningsgatan har i mycket inneburit en barriär mellan stadsdelarna. Utbyggnaden 
av Östra Sala backe bidrar på så vis till en ”läkning” av stadsstrukturen och att 
tillgängligheten till den centrala staden såväl som kontakten mellan stadsdelarna 
förbättras.” (s.12) 
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 I stycket beskrivs det grönområde som i dag finns på den plats där Östra Sala Backe är 
planerat som ”den före detta kraftledningsgatan”, och Fyrislundsgatan beskrivs som en 
genomfartsled och tillsammans utgör dessa alltså en ”barriär” och implicit även ett sår 
(med läkningsmetaforen). Planprogrammet innehåller även en beskrivning om 
Fyrislundsgatans funktion efter plangenomförandet (d.v.s. efter läkningsprocessen): 
”Fyrislundsgatan blir en stadsgata som i sin utformning ska förena stadsdelarna tvärs 
gatan och länka samman strukturerna till en stadsbygd” (s.12). Tunström (2009) menar 
att läkningsmetaforen ofta tillämpas i den svenska stadsplaneringsdiskursen för att 
beskriva hur dagens stadsplanering - med staden i fokus - är en lösning på modernismens 
stadsplanering som orsakade sår i stadsväven. Som ”såret” beskrivs i planprogrammet – 
med kraftledningsgata och genomfartsled – är det tydliga referenser till modernismen. I 
dagens stadsplaneringsdiskurs beskrivs, enligt Tunström, modernismens gator och vägar 
som platser för olika trafikslag medan nutidens stadsplanering gärna använder 
beskrivningar som kan kopplas till ett ”stadsliv”, så som stadsgata. Staden framställs 
därmed som en lösning, det som kan läka såret i ”stadsväven”. Dessa resonemang är även 
tydliga i texten nedan ur planprogrammet som argumenterar för ändringen av det tidigare 
programförslaget från 2008. Här är det inte bara den ”gamla kraftledningsgatan” och 
Fyrislundsgatan som ”trafikled” som framställs som ett sår, det är även själva avsaknaden 
av stad:  
 
”Aktuellt utbyggnadsområde bedöms ha en potential att klara en högre 
exploateringsgrad än tidigare programförslag. Ambitionen är en bebyggelsestruktur som 
bättre länkar och läker ihop stadsdelarna Sala backe och Årsta för att skapa en 
sammanhängande, mer värdetät och stadsmässig stad.”. (s.6) 
 
Begreppet exploateringsgrad förtydligas i följande text: ”Strukturen som föreslogs var 
relativt gles och exploateringsgraden förhållandevis låg.” (s.6). En tät bebyggelse med 
höga hus läker och länkar alltså i diskursen bättre samman stadsdelarna Sala Backe och 
Årsta bättre än en gles bebyggelse med låga hus. Användningen av läknings metaforen 
avspeglar det stadsideal som Tunström (2009) beskriver i sin avhandling. I texten ovan 
ses även konstruktionen av det som Tunström kallar antistaden; beskrivningen om en 
”mer värdetät och stadsmässig stad” förutsätter att det finns en stad som inte är 
stadsmässig, den glesa och låga staden eller antistaden.  

7.1 Diskursen om den traditionella staden 
Stadsbyggnadsvisionen är i planprogrammet nära sammanbundet med begreppet den 
traditionella staden, vilken presenteras på följande sätt:  
”Den traditionella stadens uppbyggnad med tydliga gator och kvarter är förebild för 
Östra Sala backe. Det ska vara enkelt att röra sig genom området, orientera sig och möta 
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(s.7) och ”Den traditionella stadens struktur med gator och kvarter skapar en robust 
grund för stadsutvecklingen.” (s.9) 
 
Den traditionella staden och stadsbyggnadsvisionen beskriver i stort samma sak: hur 
stadsdelens struktur förhåller sig till andra sociala processer. De två är således en del av 
samma diskurs, som jag väljer att kalla den traditionella staden. Denna diskurs kan i sin 
tur betraktas som den övergripande diskursen i diskursordningen i Östra Sala Backe. Det 
är genom koppling till denna diskurs som andra begrepp och diskurser i Östra Sala Backe 
får sin betydelse. Exempelvis är diskurserna kring ”den levande staden” och den 
”hållbara staden” beroende av den övergripande diskursen kring den traditionella staden. 
Innehållet i diskursen den hållbara staden kommer att beskrivas mer utförligt längre fram, 
men för att förstå denna diskurs så krävs en förståelse för diskursen kring den ”levande 
staden” 

Under rubriken ”Levande och blandad stadsmiljö som uppmuntrar möten”(s.13) 
utvecklas resonemang om hur och vilka sociala värden som den traditionella stadens 
struktur ska ge upphov till. ”Den nya bebyggelsen ska till sitt innehåll bidra till en 
blandad stad med en mix av handel, arbetsplatser, bostäder och service. Ambitionen är 
att utveckla ett stadsliv som förlänger innerstadens kvaliteter till ytterstaden.” (s.13). 

Först och främst är det värt att notera i citatet ovan att den nya bebyggelsen påstås 
bidra till en blandad stad. Det finns således andra faktorer än bebyggelsen och ”en mix” 
av olika funktioner som bidrar till att skapa en blandad stad. Som Tunström (2009) och 
Fainstein (2005) påpekar innefattar många av de termer som används inom den samtida 
stadsplaneringsdiskursen en meningspotential som innefattar både en beskrivning av den 
fysiska miljön och sociala värden. Detta är även tydligt i beskrivning av den blandade 
staden och i hur andra begrepp beskrivs. I citatet ovan länkas den blandade staden även 
samman med begreppet stadsliv. Även begreppet stadsliv och andra begrepp som 
innefattar ordet stad (såsom stadsmässighet, traditionell stad) har en liknande 
meningspotential, som dels associerar till stadens form och dels livet i staden.  

Möten och sociala interaktioner är en stor del av det som beskrivs som den levande 
staden och här framhålls även stadens innehåll som viktig: ”Blandade hustyper, 
upplåtelseformer och bo- och ägandeformer inom kvarteren ger förutsättningar för 
mångfald och till att intressanta och kreativa möten kan uppstå.” I citatet är den 
blandade bebyggelsen en förutsättning för att ge upphov till möten, d.v.s. utan en blandad 
bebyggelse så kan denna typ av möten inte uppstå. Just typen av möten är även intressant. 
Som Fainstein (2005) påpekar problematiseras sällan offentliga möten i 
stadsplaneringsdiskursen, i det här fallet framhålls även intressanta och kreativa möten 
som viktiga. Notera även användningen av begreppet mångfald i texten, ett begrepp som 
jag kommer återkomma till lite senare. Den fysiska miljöns roll i hur möten uppstår 
utvecklas i följande text ur planprogrammet:  
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”Den nya bebyggelsestrukturen ska uppmuntra till möten. En varierad och 
sammanhängande struktur med gränder, små torg och kopplade gårdar uppmuntrar 
”livet mellan husen”. Små platser för spontana möten, in- och utblickar, visuell kontakt 
med livet på gårdarna, bostäder och verksamheter i blandning skapar en trygg och 
levande stad.”(s.13) 
 
Även i ovanstående text är det tydligt att ”livet mellan husen” är någonting positivt och 
icke problematiskt. Detta blir än tydligare i den andra delen av texten då även möten är 
en bidragande faktor i skapandet av en ”trygg och levande stad”. I avslutningen av 
avsnittet om den ”levande staden” går det att läsa att: ”Områdets offentliga platser ska 
bidra till områdets unika och identitetsskapande karaktär.” (s.13) Det fastslås alltså dels 
att ett område kan inneha en identitet, samt dels att offentliga platser kan bidra till att 
denna identitet uppstår. Även här framställs alltså den fysiska miljön vikt i att skapa ett 
gott samhällsliv. 

Som jag har visat finns det, i planprogrammets text, starka kopplingar mellan stadens 
fysiska struktur, bebyggelse och de sociala värden som förväntas uppstå på platsen. I 
vissa fall uttrycks sambandet med en svag modalitet och transivitet och i andra fall med 
en starkare. Det som gör sambandet mellan den fysiska strukturen och sociala värden mer 
komplicerat är dock att många av de begrepp som används har en meningspotential som 
innefattar både den fysiska strukturen och social värden. Denna iakttagelse är i linje med 
Tunströms (2009) och Fainsteins (2005) resonemang om stadsplaneringsdiskursen. 
Fainstein exemplifierar detta genom att undersöka hur begreppet mångfald används och 
jag ska göra detsamma. Följande textcitat som jag även refererade till tidigare kan 
illustrera ett av de sätt som mångfald används på. ”Strukturen bygger på möten, 
variation, upplevelser och mångfald.” (s.7) Här är mångfald en inriktning för hur 
strukturen ska utformas (en vision), mångfald har i detta fall således någon form av 
koppling till den fysiska strukturen. I följande textcitat, som jag använde mig av tidigare 
är kopplingen till den fysiska miljön uppenbar: ”Blandade hustyper, upplåtelseformer 
och bo- och ägandeformer inom kvarteren ger förutsättningar för mångfald och till att 
intressanta och kreativa möten kan uppstå.”(s.13) I dokumentet ”Checklista för social 
hållbarhet” kopplas följande frågeställning till mångfald: ”Är planeringen anpassad till 
olika befolkningsgruppers önskemål om boende (exempelvis utifrån kön, ålder, 
hushållstruktur, ursprung, ålder och fas i livscykel)?”(s.7) I textcitatet relateras mångfald 
alltså till en mångfald av olika personer med skilda egenskaper och bakgrund. Denna 
användning av begreppet är tydlig i följande användning från samma dokument: “Har en 
mångfald av aktörer beaktats i samrådsprocessen?” (s.3) Ett liknande användande är 
tydligt i följande utdrag ur planprogrammet, här uppmärksammas explicit att begreppet 
mångfald har flera betydelser: 
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”Utvecklingsambitionerna ligger i tydlig linje med den nya översiktsplanen och området 
ska bli en verkstad för att pröva skilda sätt att åstadkomma stadskvaliteterna som nämnts 
ovan. Ambitionen att åstadkomma mångfald gäller alltså inte bara slutmålet – 
stadsmiljön – utan också även vägen dit. Det är därför viktigt att många skilda 
byggherrar ges möjlighet att medverka för att ny kunskap tas tillvara” (s.35). 
 
Det går alltså att identifiera minst tre olika användningar av begreppet mångfald.  
 

(1) som en beskrivning av den fysiska miljön, där mångfald kopplas till begreppet 
variation och beskriver en bebyggelsestruktur som varierar i höjd, i form 
(arkitektur), i boendetyp (radhus, hyreshus, bostadsrätter) och i funktion 
(bostäder, service, restauranger).  

(2) som en beskrivning av den typ av personer och samhällslivs som ska uppstå på 
platsen, d.v.s. en blandning av personer (kön, ålder, o.s.v.) och aktiviteter.  

(3) som en beskrivning för planeringsprocessen, där flera olika aktörer ska delta. 
 

I de flesta sammanhang där begreppet används är det svårt att särskilja vilken betydelse 
som begreppet tillskrivs. Denna distinktion är speciellt svår att göra mellan hur mångfald 
används för att beteckna den fysiska miljön och de sociala värden som förväntas uppstå 
på platsen. Med den begreppsapparat som Laclau och Mouffe erbjuder, är mångfald att 
betrakta som ett element – ett begrepp som inte har fått sin mening fixerat. Begreppet 
mångfald befinner sig således i stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala backes yttre och 
kan därmed tolkas som en förändrande faktor.  

Diskursens (försök) att sammanlänka stadens form och sociala värden i begreppet 
mångfald kan även betraktas som en form av hegemoni. En form av maktutövande som 
vill skapa ett naturligt samband mellan stadens form och det sociala liv som uppstår där. 
Som, Fainstein (2005) och Dempsey m.fl. (2009) kommenterar så saknas det dock 
empiriska bevis som styrker detta samband.  

Fainstein (2005) menar att begreppet mångfald måste förstås som en motreaktion 
mot det modernistiska planeringsidealet och Tunström (2009) för ett liknande 
resonemang kring diskursen om den traditionella staden. Tunström menar även att samma 
diskurs går att utläsa i en mängd olika begrepp i den svenska stadsplaneringsdiskursen. 
Detsamma är gällande för stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala Backe. Begreppen den 
traditionella staden, stadsmässighet, mångfald, variation, blandad stad och levande stad är 
väldigt nära sammanbundna och beskriver i stor utsträckning samma sak. För 
tydlighetens skull, benämner jag denna diskurs som den traditionella staden. Detta val är 
godtyckligt och det är fullt möjligt att använda begreppen mångfald, stadsmässighet o.s.v. 
för att beskriva samma diskurs. Begreppet den traditionella staden fångar dock det 
essentiella i diskursen: ett tillbakablickande eller en romantisering om ett förflutet 
stadsliv. Fairclough (1992) använder begreppet betydelseformulering för att beskriva hur 
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en och samma betydelse kan uttryckas på flera olika sätt. Diskursen om den traditionella 
staden, tar sig som sagt uttryck i ett flertal begrepp. Några av dessa begrepp, så som den 
traditionella staden och den levande staden kan betraktas som ett ”lexical item”- ett 
begrepp som fångar ett större resonemang. Användandet av ”lexical items” döljer en rad 
samband och antaganden inom begreppet. På så sätt är användandet av begreppen den 
traditionella staden och den levande staden en nominalisering och ett utryck för ett 
maktutövande.  

I samband med begreppet betydelseformulering, presenterar Fairclough (1992) även 
begreppet ”overwording” – uttrycket av samma betydelse i flera olika formuleringar. 
Enligt Fairclough är detta ett tecken på att en text försöker övertyga eller ”sälja in” ett 
speciellt perspektiv. Jag skrev tidigare att Östra Sala Backe plandokument använder en 
visionsgenre, som gör att texten framställs på ett speciellt sätt. Att diskursen den 
traditionella staden uttrycks på flera olika sätt (overwording) och i olika positiva ordalag 
visar att det även finns en reklam- eller marknadsföringsgenre i språkbruket. Som Steen 
(1999) påpekar så karakteriseras en reklamgenre av positiva beskrivningar och 
skönmålningar. Detsamma gäller för plandokumentet som helt saknar problematiseringar 
och endast presenterar lösningar och strategier i positiva ordalag.  

 

8. ÖSTRA SALA BACKE OCH DEN HÅLLBARA STADEN  
 
I Östra Sala Backes planprogram stipuleras att: “Den hållbara staden ska vara en 
ledstjärna i utvecklingen av området, med såväl ekologiska, sociala som ekonomiska 
perspektiv på hållbarhet.” (s.35). Dokumentet uppmärksammar således de tre delar av 
hållbar utveckling som är mer eller mindre allmänt vedertagna inom stadsplanering och 
diskurser om hållbar utveckling. Som jag kommer att visa finns det i 
planeringsdokumenten relativt välutvecklade resonemang om vad social hållbarhet och 
ekologisk hållbarhet innebär. Däremot saknas det resonemang om ekonomisk hållbarhet 
(trots att begreppet används) och detsamma är i stort även påtagligt för olika teoretiska 
resonemang om hållbar utveckling.  

Social hållbarhet och ekologisk hållbarhet kan i stadsplaneringen i Östra Sala Backe, 
förstås som två helt skilda diskurser. Men de två tangerar varandra i vissa resonemang 
och i vissa av de strategier som lyfts fram för att komma till rätta med olika problem. 
Stadens struktur är ett exempel på detta:  
 
”Hållbarhet är i fokus i utvecklingen av Sala backe. Strukturen är robust, miljömedveten, 
ska underlätta etablering av nya verksamheter och är såväl ekologiskt som socialt och 
ekonomiskt hållbar. Strukturen formas och utvecklas över tid i samarbete med många 
olika aktörer. Många enskilda byggherrar ges möjlighet att medverka och ny kunskap tas 
tillvara.” (s.7)  
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Jag poängterade tidigare, att en viktig metod för att analysera hur hållbar utveckling 
används i praktiska sammanhang är att undersöka vilka problem som framställs i 
diskursen. I planprogrammet hävdas det att syftet med dokumentet är följande: ”Det ska 
belysa vilka strategiska frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta 
planprocessen och under genomförandet samt när strategiska beslut måste tas.”(s.4). I 
planprogrammet saknas, trots ovanstående citats formulering, explicita frågeställningar 
eller problematiseringar (generellt och även specifikt kring hållbar utveckling). Istället 
syns problem bara implicit i vilka strategier och värden som förordas. Sorensen (2010) 
menar som bekant att detta är ett vanligt förfarande inom stadsplanering: att bara 
uppmärksamma problem samtidigt som lösningar presenteras.   
 

8.1 Social hållbarhet och den traditionella staden  
Östra Sala Backes planprogram innehåller ett avsnitt med rubriken ”Hållbar stad”. Det är 
i denna del av planprogrammet som den tydligaste definitionen av hållbar utveckling ges. 
Resonemangen om vad hållbar utveckling är, är dock sammanlänkade med övriga delar 
av planprogrammet. Nedan följer ett utdrag ur avsnittet ”Hållbar stad” i Östra Sala 
Backes planprogram: 
 
”Östra Sala backe är genom en stor variation i innehåll, stadsstruktur och 
exploateringsmöjligheter både innehållsmässigt och visuellt intressant. Området ger 
därmed förutsättningar för en levande stadsdel som attraherar olika människor, 
verksamheter och aktiviteter och som kan möta skilda behov. Väl valda lägen och ett 
tillräckligt stort utbud av lokalyta av skilda slag för verksamheter och aktiviteter ger en 
robust grund för utveckling av ett attraktivt lokalt näringsliv. Lokalt samhällsliv och 
engagemang för den lokala utvecklingen växer fram genom gemensamma 
ansvarsområden och beröringspunkter och genom boendes och verksamhetsidkares olika 
intressen. Gemensamma organisatoriska lösningar kring förvaltning och utveckling av 
kvartersmark på lokal nivå ger förutsättningar för framväxten av ett starkt civilsamhälle. 
(s.14) 
 
Som Sorensen (2010), påpekar kan hållbar utveckling potentiellt användas på ett flertal 
olika sätt, det är därmed viktigt att analysera vilka problem som en given diskurs 
identifierar. Texten ovan framställer, implicit, ett antal problem. En hållbar utveckling är 
i enlighet med textcitatet en utveckling som skapar en levande stadsdel. Problemet är 
således att det finns för många döda stadsdelar, eller stadsdelar som inte ” attraherar 
olika människor, verksamheter och aktiviteter och som kan möta skilda behov”. Så som 
meningen är konstruerad är det svårt att veta exakt vad som menas med en levande 
stadsdel. Det är tydligt i beskrivningen att ett innehållsmässigt och visuellt intressant 
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område är en förutsättning för den levande stadsdelen. En allmän eller vedertagen 
förståelse för vad en levande stadsdel är, är i min mening, en stad med många människor 
och mycket aktivitet. I förklaringen i texten är det även denna typ av liv som den levande 
stadsdelen förväntas attrahera. Men den levande stadsdelen existerar även oberoende av 
dessa aktiviteter. På detta sätt konstrueras den levande stadsdelen som någonting som 
existerar mellan den fysiska strukturen och det samhällsliv som uppstår på platsen. 
Jämför följande mening med den som används i texten: ”Området ger därmed 
förutsättningar för att attraherar olika människor, verksamheter och aktiviteter och 
därmed bli en levande stadsdel.” I mening har jag vänt på sista satsen och knutit samman 
samhällslivet på platsen till den levande stadsdelen. Skillnaden kan tyckas vara 
betydelselös, men i den mening jag själv konstruerat kan vilken fysisk miljö som helst 
vara en levande stadsdel. Det är endast samhällslivet som bestämmer definitionen och 
således skulle exempelvis en 60-talsförort kunna vara en levande stadsdel. Med den 
beskrivning som används i planprogrammet krävs en liknande stadsstruktur och innehåll 
som i Östra Sala Backe för att skapa en levande stadsdel. Strukturen är en förutsättning 
för den levande staden och den levande staden attraherar i sin tur ”… olika människor, 
verksamheter och aktiviteter och som kan möta skilda behov”. Den levande staden är 
alltså väldigt nära förknippad med den fysiska strukturen. Det problem som utmålas i 
planprogrammet – som en hållbar utveckling kan lösa – är således i väldigt stor 
utsträckning relaterat till den fysiska strukturen.  

Vikten av den fysiska strukturen och dess innehåll konstateras i första meningen i 
textstycket ovan: ”Östra Sala backe är genom en stor variation i innehåll, stadsstruktur 
och exploateringsmöjligheter både innehållsmässigt och visuellt intressant.”. Sedan 
följer en implicit händelsekedja där, den fysiska strukturen ger upphov till en levande 
stadsdel som även skapar ett lokalt näringsliv och ett lokalt samhällsliv. Motsatserna till 
ett ”attraktivt lokalt näringsliv” och ”lokalt samhällsliv och engagemang” framställs även 
de (implicit) som någonting problematiskt. Beskrivningen av hur ”lokalt samhällsliv och 
engagemang” ska skapas är särskilt intressant: ”Lokalt samhällsliv och engagemang för 
den lokala utvecklingen växer fram genom gemensamma ansvarsområden och 
beröringspunkter och genom boendes och verksamhetsidkares olika intressen.” Det 
lokala samhällslivet är kopplat till konceptet ”den blandade staden” som förespråkar en 
blandning av bostäder och andra verksamheter. Det intressanta är att det lokala 
samhällslivet förväntas uppstå ur en potentiell konfliktsituation mellan boende och 
verksamhetsidkare olika intressen. I texten används även metaforen ”växer fram” för att 
beskriva transiviteten (orsak-verkan) mellan satserna; Östra Sala Backes som en blandade 
stad är således implicit det frö som skapar ett lokalt samhällsliv. I den sista meningen i 
texten lyfts ett starkt civil samhälle upp som en viktig del av en hållbar stad: 
”Gemensamma organisatoriska lösningar kring förvaltning och utveckling av 
kvartersmark på lokal nivå ger förutsättningar för framväxten av ett starkt 
civilsamhälle.” Problemet som framställs är därmed en avsaknad av ett civilsamhälle. 
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Detta resonemang kan jämföra med det som Forest och Kerns (2001), menar är kärnan i 
diskursen hållbara gemenskaper: en uppfattning om att samhällslivet i staden är i förfall.  

Den sammanfattade problembilden som implicit målas upp i planprogrammet är en 
stadsdel som saknar människoliv på gatorna (den levande staden); där det saknas 
kontaktytor mellan de människor som bor på platsen (lokalt näringsliv och samhällsliv) 
och där människor inte känner någon tillit till varandra (avsaknaden av ett civilsamhälle). 
Dessutom, som jag visade med i konstruktionen av den levande staden, är själva 
stadsstrukturen i sig en väldigt viktig pusselbit i hur den socialt hållbara staden 
konstrueras. Det är tydligt att resonemangen om social hållbarhet i planprogrammet i 
väldigt stor utsträckning bygger på det teoretiska fält som Dempsey m.fl. benämner 
hållbara gemenskaper.  

Centralt i begreppet hållbara gemenskaper är resonemang om hur sociala 
interaktioner på en plats kan stärkas. Som jag tidigare visat beskriver planprogrammet 
hur innerstadens kvalitéer med blandade bebyggelse, funktion och upplåtelseformer ska 
ge upphov till mångfald och möten. Just möten nämns på ett flertal ställen i 
planprogrammet och stadsdelens struktur lyfts kontinuerligt fram som en viktig 
möjliggörare och uppmuntrar av möten. I planprogrammets inledning finns en 
sammanfattning av delar ur Uppsala kommuns Översiktsplan som beskrivs ha ”särskild 
relevans för programarbetet” (s.9), där beskrivs mötens roll i social integration: 
”Genomströmningen i gaturummen gynnar handel och servicefunktioner, slumpartade 
möten och social integration.”(s.9). I denna text framhålls de slumpartade möten, och i 
andra delar premieras även de spontana mötena, de kreativa mötena och de intressanta 
mötena. Denna sociala interaktion kopplas även till trygghet och säkerhet, ett förfarande 
som enligt Dempsey m.fl. (2005) är i linje med resonemang om hållbara gemenskaper. I 
följande text beskrivs en mötesplatsen som en ”brygga” som ökar tryggheten: 
”Strukturen gör det enklare och tryggare att ta sig mellan stadens olika delar och 
fungerar som en ”brygga” och mötesplats mellan stadsdelarna.”(s.7). En levande 
stadsdel med mycket människor är i stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala Backe det som 
skapar trygghet:  
 
”Det stärker förutsättningarna för lokalt samhällsliv, ökar tryggheten och ger nya 
miljöer för verksamheter att etablera sig i.” (s.9)”Inslag av arbetsplatser bidrar till en 
mer levande och trygg stad samtidigt som underlaget för den utökade servicen i området 
förbättras.” (s.7)  
 
Platsidentitet nämns även av Dempsey m.fl. som ett vanligt förekommande koncept inom 
hållbara gemenskaper. En platsidentitet är en kombination av en plats fysiska och sociala 
karaktär och antas vara viktig i hur samhörighet och gemenskap skapas på en plats. 
Begreppet platsidentitet relaterar i planprogrammet till stadsdelens offentliga platser:  
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”Konstnärliga inslag ska finnas i det offentliga rummet och ge identitet åt området.” 
(s.33).”Områdets offentliga platser ska bidra till områdets unika och identitetsskapande 
karaktär.” (s.13) ”Årstaparken och Källparken rustas upp och utvecklas utifrån sina 
specifika karaktärer till viktiga identitetsbärare för denna del av staden.” (s.14).  
 
Den socialt hållbara staden, så som den presenteras i planprogrammet relaterar som sagt i 
väldigt stor utsträckning till stadens fysiska miljö (likt de flesta resonemang i 
planprogrammet). Diskursen om den socialt hållbar staden – vilken jag för enkelhetens 
skull benämner hållbara gemenskaper – tangerar i stor utsträckning diskursen om den 
traditionella staden. Den traditionella staden innefattar som bekant en mängd begrepp 
som i sig även avspeglar diskursen (mångfald, stadsmässighet o.s.v.). Hållbara 
gemenskaper som diskurs – som i sig är en samling av begrepp – avspeglar även den 
diskursen om den traditionella staden.  

Forest och Kerns (2001) menar att den teoretiska diskursen om hållbara gemenskaper 
bygger på en idé att det lokala samhällslivet är i förfall. Underförstått i detta resonemang 
är att det var bättre förr – då människor levde mera lokalt och med större interaktion 
sinsemellan. Forest och Kerns resonemang kan jämföras med Tunströms (2009) 
resonemang om den traditionella staden och Fainsteins (2005) resonemang om mångfald. 
Kärnan i samtliga av dessa diskursen är detsamma – en romantisering kring dåtidens 
stadsliv. Och genom att bygga en stad som liknar en stad från förr kan ett bättre samhälle 
skapas. Den problembeskrivning som ligger till grund för den traditionella staden tar sig, 
som sagt uttryck på ett flertal sätt (se exempelvis beskrivningen av det lokala 
civilsamhället och i prioriteringen att stärka sociala interaktioner). Det mest talande 
exemplet för hur diskursen om hållbara gemenskaper och den traditionella staden är 
uppbyggd syns i beskrivningen av den levande stadsdelen. Den levande stadsdelen tar 
avstamp i den traditionella stadens struktur och innehåll och den traditionella staden är 
därmed en förutsättning för den levande staden. Tunström (2009) menar att den svenska 
stadsplaneringsdiskursen implicit skapar en motsats till den traditionella staden – 
antistaden. Detsamma är synligt i hur begreppet den levande staden beskrivs och hanteras 
i planprogrammet. Strategin att konstruera den levande stadsdelen förutsätter en 
problembild – den icke levande stadsdelen. Och om den levande stadsdelen är ett resultat 
av den fysiska miljön är även den icke levande stadsdelen ett resultat av densamma. Här 
syns den dualitet som Tunström identifierar, den traditionella staden är den socialt 
hållbara och förorten och modernismen positioneras som det problem som 
stadsutveckling och en hållbar utveckling ska lösa.  

 Det är tydligt att diskursen om hållbara gemenskaper inte utmanar den 
diskursordning som dominerar den svenska och internationella stadsplaneringsdiskursen. 
Det är snarare så att diskursen om hållbara gemenskaper förstärker den rådande 
ordningen. Och hållbara gemenskaper är bara ytterligare ett sätt att framhäva den 
traditionella staden som bästa stadsplaneringspraxis. Sorensen (2010), påpekar att 
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exogena idéer, kan anammas i en planeringskontext med flera olika syften: bland annat 
för att problematisera, tillföra nya idéer och skapa nya policys, men även för att stärka 
redan befintliga aktiviteter, policys och strategier. Det är tydligt att användandet av 
hållbara gemenskaper handlar om det senare, och det är tämligen lätt att förstå varför, 
begreppet hållbar utveckling bär, trots dess omstridda karaktär, en positiv association. 
Genom att framställa den traditionella staden som socialt hållbar – lånar diskursen 
legitimitet från begreppet hållbar utveckling. Detta är en utav de kritiker som Jacobs 
(1999) framför mot begreppet hållbar utveckling – att dess stora meningspotential lämnar 
utrymme för att vad som helst kan vara hållbart.  

”Green washing” är ett vanligt förekommande begrepp för hur något framställs som 
hållbart, grönt eller miljövänligt. Den traditionella staden gör förvisso anspråk på att vara 
”grönt” men i fallet av hållbara gemenskaper lånas även legitimitet från andra delar av 
begreppet hållbar utveckling. Delar som inte finns representerade i Brundtlandrapporten. 
Den sociala aspekten av hållbar utveckling, så som den först presenterades i 
Brundtlandrapporten, uppmärksammade problemet med fattigdom och hur detta hänger 
samman med ekonomi och ekologi. Hållbara gemenskaper – så som det presenteras av 
Dempsey m.fl. (2005) och även hur det beskrivs i Östra Sala Backe planprogram – 
handlar om någonting helt annat. Jag menar därför att hela konceptet hållbara 
gemenskaper är ett sätt att införa ytterligare legitimitet till diskursen om den traditionella 
staden.  

Social hållbarhet, är som sagt, den del av hållbar utveckling som har flest, och mest, 
spridda tolkningar. I planprogrammet är det konceptet hållbara gemenskaper som är mest 
framstående, men i dokumentet ”Checklista för social hållbarhet” beskrivs även andra 
former av social hållbarhet. Jag har därför valt att presentera detta dokument för sig, även 
om det på ett väldigt tydligt sätt hänger samman med planprogrammet.  
 
8.1.1. Checklista för social hållbarhet 
Som jag har visat så går det i planprogrammet för Östra Sala Backe endast att utläsa en 
definition av social hållbarhet ”mellan raderna”, d.v.s. social hållbarhet ges ingen explicit 
förklaring. Dokumentet ”Checklista för social hållbarhet” inleds däremot med en kort 
beskrivning av vad social hållbarhet är. Detta är den enda uttalade definitionen av social 
hållbarhet i samtliga analyserade planeringsdokument. 
 
”Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Människor ges lika möjligheter att delta 
och känna sig trygga. De ges också lika möjlighet att påverka sin livssituation. Social 
hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga ett samhälle som sätter människans behov 
och välbefinnande i centrum.” (s.1) 
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Som det går at utläsa ur textcitatet ovan ges det i dokumentet en annorlunda och mer 
utvidgad bild av social hållbarhet, än den i planprogrammet. Men definitionen innehåller 
i sin tur mer eller mindre öppna begrepp vars betydelse inte tydligt klargörs. Människors 
behov lyfts exempelvis upp som en viktig aspekt av social hållbarhet. Som Redclift 
påpekar är behov ett begrepp som kan innefatta ett flertal olika betydelser (d.v.s. 
begreppet har en stor meningspotential). Detsamma kan sägas vara sant för ”möjligheten 
att påverka sin livssituation” och ”välbefinnande i centrum”. Genom att definitionen av 
social hållbarhet använder sig av en rad öppna begrepp får diskursen ingen tydlig 
tillslutning. D.v.s. väldigt många olika förståelser av social hållbarhet är möjliga givet 
ovanstående definition. Denna otydlighet är en av anledningarna till varför hållbar 
utveckling som koncept har fått utstå en hel del kritik: att begreppet kan innefatta vad 
som helst och därmed saknar betydelse. Det är dock även denna otydlighet som fått 
Jacobs och Connelly att hävda att hållbar utveckling bör förstås som ett politiskt begrepp. 
Givet att hållbar utveckling är ett politiskt begrepp kan ovanstående definition förstås 
som den första nivåns betydelse av social hållbarhet. Som jag beskrev tidigare har 
uppfattningen av hållbar utveckling som politiskt begrepp även satt sina spår i 
stadsplaneringsteorier. Owen och Cowell (2002) och Campbell (1996) menar att en 
hållbar stadsutveckling främst bör handla om medborgarinflytande i planering; eftersom 
att det inte finns någon entydig definition av hållbar utveckling måste hållbar utveckling 
formas i en demokratisk process. Människors deltagande och möjlighet att påverka 
beskrivs i textcitatet ovan som väldigt viktiga. Detta skulle således kunna innebära att 
definitionen av social hållbarhet i Östra Sala Backe bygger på en förståelse att hållbar 
utveckling är ett politiskt begrepp. Likaså är det möjligt att syftet bakom att använda en 
definition med öppna begrepp endast är att låna positiva associationer från begreppet 
hållbar utveckling.  

Checklistan är till sin karaktär olik planprogrammet och uppvisar en högre grad av 
intertextualitet, d.v.s. texten bygger på och referera till ett flertal texter. Definition av 
social hållbarhet (som presenteras i citatet ovan) refereras till ett flertal skrifter från bl.a. 
Boverket. Dokumentets innehåll är även anpassat utifrån de begrepp och idéer som 
presenteras i planprogrammet (se följande citat):  
 
”Utifrån planprogrammet och Uppsala kommuns styrdokument så som Översiktsplan 
2010 och policy för hållbar utveckling har tre tydliga kategorier ringats in för att möta 
kraven på social hållbarhet;  
 

• Mötesplatser och deltagande (1) 
• Variation, flexibilitet och mångfald (2) 
• Trygghet, tillgänglighet och jämställdhet (3)” (s.2) 
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Checklistan presenterar alltså ett antal föreskrivna insatser för att främja social hållbarhet 
(enligt bl.a. Boverkets definition) genom att använda sig utav de begrepp som 
presenterades i planprogrammet. Den definition av social hållbarhet som presenteras i 
dokumenten är således ”inklämd” mellan Boverkets definition och planprogrammets 
begreppsapparat (begreppen som används i de tre kategorierna är samma som i 
planprogrammet). I de tre kategorierna har begreppen från planprogrammet ordnats och 
”klumpats samman”: d.v.s. mötesplatser och deltagande har således ett mer nära samband 
än exempelvis jämställdhet och flexibilitet. 

Till de tre kategorierna länkas ett antal insatser. Dessa är indelade efter 
ansvarsområde för byggherrar och Uppsala kommun, samt i frågor som rör utformning 
eller process. Det finns en avgörande skillnad mellan hur insatser relaterade till process 
och utformning framställs i checklistan. Skillnaden består främst i hur modaliteten i 
satserna är skapade och följaktligen vilka direktiv insatserna ger. Följande två exempel 
beskriver insatser för utformning respektive process: ”Uppmuntras delaktighet och 
deltagande i processen?” (s.3.) och ”Är fastigheten planerad med 
gemensamhetsutrymmen så som gemensamhetslokal, snickeri, hobbylokal etc.?” (s.10.) 
Skillnaderna mellan utformning och process är även tydlig i insatsernas skilda 
meningspotential. Tolkningsutrymmet för vad som menas med den första av insatserna är 
relativt stor och ”delaktighet och deltagande” kan innebära väldigt skilda saker. Varför 
denna skillnad är så pass påtaglig kan säkerligen ha flera olika anledningar. Det kan bero 
på att det är svårt, av naturliga skäl, att ge exakta beskrivningar för hur delaktighet, 
deltagande, mångfald, jämställdhet och andra värden ska integreras i 
planeringsprocessen. Och att det är relativt enkelt att föreskriva insatser för utformningen 
och den fysiska miljön. Det kan också betyda att den fysiska miljön anses vara mer 
prioriterad och att medborgarnas inflytande inte ges lika hög prioritet. Det senare är i min 
mening mest troligt. Som jag visade tidigare uppvisar texten och diskursen i 
planprogrammet en hög grad av expertkunskap, d.v.s. sambandet mellan olika strategier 
och insatser i den fysiska miljön beskrivs som mer eller mindre naturliga. 
Stadsplaneringsdiskursen, så som den uttrycks i planprogrammet, problematiserar inga av 
de föreskrivna insatserna; den traditionella staden framställs som den enda rationella 
strategin för en hållbar stadsdel. Diskursen utestänger på detta sätt allt utrymme för 
alternativa uppfattningar och allmänhetens synpunkter. Trots detta handlar de insatser i 
checklistan som relaterar till processen, nästan uteslutande andra aktörers deltagande. 
Följande exempel är insatser (om processen) som riktar sig mot Uppsala kommun: 

 
”Om brukarundersökningar genomförs, tillåts till exempel kön, ålder, funktionsduglighet 
och ursprung vara centrala analyskategorier?” (s.1)”Har en mångfald av aktörer 
beaktats i samrådsprocessen?” (s.3) ”Har medborgarna, boende i närområdet, bjudits in 
att delta under planprocessen? – Har de tillfrågats om behov, intressen och synpunkter 
innan samrådet?” (s.3) 
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I citaten uppmärksammas vikten av medborgarnas deltagande och att deras åsikter 
beaktas. Däremot beskrivs inte hur deras åsikter ska påverka planeringsprocessen. Det 
föreskrivs således bara ett deltagande, inte något explicit inflytande. I sammanhanget är 
det även värt att komma ihåg att checklistan är utformad för arbetet i planering och 
byggnation av etapp 1 av Östra Sala Backe. Etapp 1, bygger i sin tur på de strategier och 
värden som nämns i planprogrammet. Utrymmet för medborgarnas inflytande är därmed 
begränsat.  

Återkommande i checklistan, både i frågeställningar riktade mot kommunen och 
byggherrar, är att kön, ålder, funktionsduglighet, ursprung och hushållsstruktur nämns 
som viktiga faktorer att beakta i både processen och i områdets utformning. Följande är 
ett exempel riktat mot Uppsala kommun: ”Finns olika befolkningsgruppers önskemål och 
intressen redovisade i de skrivna dokumenten utifrån exempelvis kön, ålder, 
hushållstruktur, funktionsduglighet, ursprung och fas i livscykel?” (s.8). Det intressanta 
är inte vad som innefattas i dessa kategorier utan vad som inte inkluderas. I 
uppräckningen av alla dessa kategorier av människor och även i texten i planprogrammet 
förekommer inga resonemang om socioekonomisk klass, eller om social rättvisa. Social 
rättvisa placeras på detta sätt utanför stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala Backe – i det 
diskursiva fältet – och även utanför diskursen om social hållbarhet. Social rättvisa har, 
som Langehelle (1999) visar en väldigt central roll i Brundtlandrapportens definition av 
hållbar utveckling. Och även i teorier om hållbar stadsutveckling nämns social rättvisa 
som en viktig del av en hållbar utveckling. Men i Östra Sala Backe lyser det med sin 
frånvaro. Social rättvisa kan naturligtvis ta sig utryck på väldigt många olika sätt i ett 
stadsplaneringsprojekt så som Östra Sala Backe. Det mest uppenbara är, kanske, en 
stadsdel med boende och service för både rika och fattiga. Men en utgångspunkt för att 
detta ska vara möjligt är en planering som innefattar ett klassperspektiv, eller åtminstone 
resonemang om någon form av social rättvisa.  

 

8.2 Ekologisk hållbar utveckling – Innovation som strategi  
Kapitlet ”Hållbar Stad” i planprogrammet fungerar (på samma sätt som i analysen av 
social hållbarhet) som en utgångspunkt för hur ekologisk hållbar utveckling definieras i 
planprogrammet. Kapitlet inleds med stycket: “En hög ambition kring hållbarhet och 
klimatsmarta lösningar präglar Östra Sala backe och dess utbyggnad och blir en uttalad 
profil.”(s.14). Värt att notera i ovanstående stycke är begreppet ”klimatsmarta lösningar” 
och att hållbar utveckling är en ”uttalad profil”. Som jag kommer visa i analysen så är 
idén att klimatproblematiken kan lösas med tekniska lösningar centralt i diskursen om 
ekologisk hållbarhet. Diskursen kan därmed sägas betrakta miljö och klimatproblematik 
utifrån ett ekologiskt moderniseringsperspektiv. Detta synsätt tar sig uttryck i begreppet 
”klimatsmarta lösningar”, som kan betraktas som ett ”lexical item”, d.v.s. ett begrepp 
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som fångar och naturaliserar en betydelse. I begreppet klimatsmarta lösningar, finns 
antagandet att klimatproblematiken går att lösa genom ”smarta” produkter och tjänster. 
Lösningen är således mer produktion och inte ”icke produktion” eller upphörande eller 
minskande av konsumtion och produktion. En hållbar utveckling uppnås, givet den 
diskursiva praktik som är aktuell i Östra Sala Backe, genom att tillämpa tekniska 
lösningar. Som jag kommer visa i min analys så framställs klimat- och miljöproblem som 
ett tekniskt problem vars lösning är ny teknik (alternativt ”klimatsmarta lösningar”). Den 
stipulerade inriktningen att Östra Sala Backe ska vara ett föregångexempel och ha en 
uttalad profil för hållbar utveckling är även central i hur diskursen om ekologisk hållbar 
utveckling är konstruerad.  

I kapitlet ”Hållbar stad” fastslås även att Östra Sala Backe är ett samverkansprojekt 
mellan kommunen och andra aktörer. Även här är det alltså tydligt att diskursen om 
hållbar utveckling i Östra Sala Backe är influerad av ekologisk modernisering.  
 
“Kommunen har som markägare goda möjligheter att tillsammans med intresserade 
aktörer fortlöpande utveckla övergripande målsättningar för området både som helhet 
som för skilda kvarter och fastigheter. Det görs i takt med att erfarenheter vinns, ny 
teknik blir tillgänglig och intresset för att delta i områdets utveckling och byggande 
förändras.” (s.15) 
 
I textcitatet fastslås tydligt att Östra Sala Backe är ett samverkansprojekt. I texten ges 
även teknisk utveckling prioritet. Viljan att använda sig utav den senaste tekniken och de 
senaste lösningar lyfts även fram i citaten och är återkommande i dokumentet. De 
tekniska lösningarnas prioritering i diskursen om ekologisk hållbarhet är särskilt 
uppenbar i hur begreppen innovation och innovationer används. Märk i stycket nedan 
dels den frekventa användningen av begreppet och dels vikten som tillskrivs 
innovationer:  
 
Effektiva och innovativa lösningar för varu- och avfalls- transporter samt 
avfallshantering prövas. Innovativa småskaliga lokala lösningar som komplement till 
storskalig infrastruktur ska konsekvent sökas. Området ska utgöra grund för 
demonstration av ny innovativ energiteknik och energisnåla lösningar men också grund 
för integration av befintlig teknik i en ny miljö och i nya sammanhang. (s.15)  
 
Innovationer framställs i texten ovan som någonting som har ett egenvärde.  Det är inte 
vad innovationer eventuellt kan bidra med som är i fokus - d.v.s. vilket problem som de 
förväntas lösa - istället är fokus på själva innovationerna. Problemformuleringen som en 
hållbar utveckling adresserar uttrycks, likt i diskursen om socialt hållbarhet, inte explicit 
utan går så att säga bara läsa mellan raderna. Transiviteten i texten – det sätt på vilken 
orsak och verkan framställs – mellan problem och lösning är således dold. Problemet 
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framställs således som någonting taget för givet, och likaså framställs lösningen även 
som någonting naturligt: tillämpning av ny teknik och lösningar. Det är viktigt att lägga 
märke till att det i texten inte är vilka tekniska lösningar som helst som premieras, utan 
just nya och innovativa lösningar. Detta perspektiv blir särskilt påtagligt i följande 
stycke:  
 
”Området ska utgöra grund för demonstration av ny innovativ energiteknik och 
energisnåla lösningar men också grund för integration av befintlig teknik i en ny miljö 
och i nya sammanhang. Östra Sala backe ska bli Uppsalas mest klimatanpassade och 
vara ett pilotprojekt inom byggande och klimatanpassning. (s.15) 
 
I texten betonas dels att Östra Sala Backe ska vara en grund för demonstration av ny 
teknik men det framhålls även som viktigt att använda befintlig teknik på ett nytt sätt. 
Målsättningen att vara ett pilotprojekt placerar även Östra Sala Backe i bräschen av 
teknisk utvecklingen.   

Det är tydligt att den ekologiska aspekten av hållbar utveckling i Östra Sala Backe 
bygger på ett ekologiskt moderniseringsperspektiv. Jänicke (2007) menar att ekologisk 
modernisering bygger på antagandet att omställningen till ett mer hållbart samhälle kan 
göras utan några stora förändringar av samhället. Teknologiska lösningar och mindre 
förändringar av marknaden kan skapa en ”grön ekonomi” som möjliggör en fortsatt 
tillväxt och en prioriterad insats är att på olika sätt underlätta för nya teknologiska 
lösningar att få ett fotfäste på marknaden. Samtliga av dessa perspektiv är synliga i Östra 
Sala Backe planprogram. Östra Sala Backe benämns i planprogrammet som en ”grund 
för demonstration av ny innovativ energiteknik” och som ”ett pilotprojekt inom byggande 
och klimatanpassning”. På detta sätt positionerar sig projektet som en plattform för 
teknikutveckling – i linje med ett ekologiskt moderniseringsperspektiv. Fokus ligger som 
sagt inte på att i första hand bygga en stadsdel med så lite klimatpåverkan som möjligt, 
utan istället att gå i bräschen för en utveckling, och innovationer och nya lösningar får då 
en överordnad prioritet. På detta sätt är diskursen om ekologisk hållbar utveckling väldigt 
starkt influerad av en näringslivsutvecklingsdiskurs och en platsmarkandsföringsdiskurs. 
Detta är även synligt i dokumentet ”Kvalitets och hållbarhetskriterier” som har ett eget 
avsnitt för ”Kommunikation och marknadsföring”. Där beskrivs en målbild för hur Östra 
Sala Backe ska marknadsföras ”Östra Sala backe ska väcka stort intresse hos en bred 
målgrupp i och utanför Uppsala, vara välkänt och förknippas med positivitet och 
hållbarhetsprofil.”. För att åstadkomma detta ska kommunen och byggherrarna verka för 
att: ”Ett gemensamt och tydligt varumärke för Östra Sala backe ska finnas.”. Genom att 
beskriva Östra Sala Backe som ett varumärke och betona att hållbar utveckling är en 
tydlig del av detta varumärke produktifieras stadsdelen och även hållbar utveckling.  

Näringslivsutvecklingsdiskursen förstärks ytterligare i dokumentet ”Kvalitets- och 
hållbarhetskriterier” där följande målbild presenteras: “Östra Sala backe är ett föredöme 



 51 

avseende hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt.” (s.2.) För att uppnå denna målbild lyfts 
följande initiativ ”Innovativa lösningar används för att utveckla Östra Sala backe till ett 
föredöme avseende hållbarhet.” (s.2) Östra Sala Backe ska alltså vara ett föredöme för 
hållbar utveckling. Bakom denna målformulering, borde det logiskt sett, finnas en 
uppfattning om att hållbarhet i olika stadsdelar går att mäta och jämföra. Genom att Östra 
Sala Backe ska vara ett ”föredöme avseende hållbarhet” positionerar således Östra Sala 
Backe sig längst fram i en utveckling mot en hållbar stad. Samma resonemang är tydliga i 
beskrivningen av Östra Sala Backe som ett ”pilotprojekt för hållbarhet”. Bilden som 
förmedlas är att Östra Sala Backe utforskar ny mark och finner nya vägar framåt. Med 
begreppen föredöme och pilotprojekt uppmärksammas, indirekt, att Östra Sala Backe är 
ett utav flera projekt som gör anspråk på att vara en ”hållbar stadsdel” och Östra Sala 
Backe ska vara före de andra projekten i utvecklingen. Genom denna beskrivning 
positioneras Östra Sala Backe i ett konkurrensförhållande med andra ”hållbara” 
stadsdelar. För att bli ett ”föredöme avseende hållbarhet” och på så sätt bli 
marknadsledande, lyfts innovationer fram: ”Innovativa lösningar används för att 
utveckla Östra Sala backe till ett föredöme avseende hållbarhet.” Kopplingen mellan att 
vara ett föredöme och innovationer är logiskt, givet de resonemangen om hållbar 
utveckling som förs i stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala Backe. Om målet är att vara 
ett föredöme och spelet är riggat på ett sådant sätt att hållbarhet likställs med tekniska 
lösningar; måste det i Östra Sala Backe tillämpas ny teknik för att målet ska uppnås. Med 
detta resonemang är innovationer ett medel för att uppnå ett mål: att området är mer 
hållbart än andra områden. I stadsplaneringsdiskursen i Östra Sala Backe formuleras dock 
inte några tydliga mål för vad innovationerna ska bidra med (vilka specifika problem som 
de ska lösa) och på så sätt blir innovationer både ett medel och ett mål för en utveckling 
av området. Det finns dock ett undantag, då en tydlig målbild presenteras. I ”Kvalitets- 
och hållbarhetskriterier” presenteras följande målbild: ”Östra Sala backe ska byggas för 
minimerad energianvändning och profileras mot och främjar energismart teknik.” (s.6) 
Här lyfts alltså själva energianvändningen fram som ett viktigt mål (och indirekt är hög 
energianvändningen ett problem). Den andra satsen i meningen framhäver dock att ny 
teknik ska främjas och även profileras. Det finns alltså tre målformuleringar i meningen: 
att minimera energianvändning; profilera sig mot energismart teknik och främja 
energismart teknik. Dessa tre mål är så klart tämligen näraliggande och det är 
förmodligen möjligt att i vissa fall uppfylla samtliga mål samtidigt. Men det kan även 
finnas en konflikt mellan de tre målen, då de innehåller vissa skillnader. Följande fyra 
initiativ är kopplade till den nämnda målbilden:  
 

• "Utvecklingen mot, och krav om, nära-noll-energibyggnader tas tillvara och 
målet är att Östra Sala backe ska innehålla exempel på sådana. För byggnader i 
Östra Sala backe kan det innebära en energianvändning av 40 – 50 kWh/m2 
Atemp eller lägre.” (s.6) 
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• ”Östra Sala backe har tydliga inslag av förnyelsebar energi på byggnader med 
elproduktion "onsite".” (s.6) 

• ”Tekniska system, gestaltning och koncept för installationer ska stödja låg 
energianvändning.” (s.6) 

• ”Byggprocessen ska utgå från ett livscykelperspektiv samt minimera utsläppet av 
växthusgaser” (s.6)  
 

Tre av dessa fyra initiativ är kopplade till att minimera energiförbrukning och utsläppet 
av växthusgaser och en till att producera förnyelsebar energi ”onsite”. Om man utgår 
ifrån att kostnad och ekonomi är en begränsad faktor som gör att projektet måste 
prioritera vissa insatser framför andra kan det innebära att exempelvis ny energismart 
teknik prioriteras framför målet att åstadkomma en så pass låg energiförbrukning som 
möjligt. Vidare finns det även en skillnad mellan att profilera ny energiteknik och främja 
ny energiteknik. En synlig och iögonfallande teknisk lösning, så som exempelvis 
solceller på en byggnadsfasad bidrar till att profilera Östra Sala Backe som en hållbar 
stadsdel. Medan en mindre synlig teknisk lösning, exempelvis en högeffektiv 
värmeväxlare, inte på samma sätt synliggör och profilerar området. Initiativet att Östra 
Sala backe ska ha ”tydliga” och visuella inslag av förnyelsebarenergi visar att synligheten 
är ett prioriterat mål. Detta är i linje med den näringslivsutvecklings- och 
marknadsföringsdiskurs som framställer Östra Sala Backe som en produkt.  
 

8.3 Livscykelperspektiv, kvalitet och arkitektur 
I kapitlet ”Hållbar Stad” i planprogrammet betonas vikten av ett livscykelperspektiv i 
byggandet av Östra Sala Backe: “Ett livscykelperspektiv präglar byggandet av såväl hus 
som utformningen av det offentliga rummet. En högre initial investering med fokus på 
hög kvalitet och effektivitet sänker driftskostnader och slitage på längre sikt.” (s.16). 
Livscykelperspektivet kopplas i texten samman med kvalitet och effektivitet och används 
samtidigt för att försvara en högre initial investering. Texten ovan begränsar inte 
begreppen nämnvärt och det svårt att veta hur ett livscykelperspektiv kan beaktas i 
byggandet av hus och det offentliga rummet, samt vad kvalitet egentligen innebär. I 
följande text ur planprogrammet länkas dock arkitektur, kvalitet och hållbarhet samman:  
 
”Arkitekturen inom Östra Sala backe ska kännetecknas av en stor variationsrikedom och 
vara av hög kvalitet. Arkitekturen och gestaltningen av området ska tillåtas vara lekfull, 
innovativ, flexibel och ska präglas av hållbarhet i både utformning, materialval och 
utförande. Den ska upplevas nyskapande men ändå genuin och med lokal prägel. Ett 
uttryck för vår tid, där mål för t.ex. energieffektivisering kan få spännande arkitektoniska 
lösningar.” (s.31) 
 



 53 

Det finns en tydlig viljeriktning i planprogrammets beskrivning att området ska gestaltas 
och visa de värden som är bärande i planeringen: variation, innovation, flexibilitet, 
nyskapande och hållbarhet. Det kan säkert vara så att arkitekturen och områdets 
utformning kan påverka de olika värden som i plandokumenten beskrivs som viktiga för 
en hållbar stad. I texten ovan betonas dock vikten att området visuellt ska uppfattas som 
hållbart: området ska ”präglas av hållbarhet” och ”upplevas som nyskapande”. Det 
handlar alltså om att presentera (eller marknadsföra) Östra Sala Backe som nyskapande, 
innovativ och hållbar. Detta sätt att resonera går att placera inom en 
näringslivsutvecklingdiskurs där Östra Sala Backe är en produkt som ska säljas. Att ett 
bostadsområde marknadsförs och säljs är förvisso ingenting nytt, alla bostadsområden 
och stadsdelar kräver så klart en viss form av marknadsföring för att locka till sig boende 
och eventuellt även affärsidkare och i dessa fall har arkitektur säkerligen en väldigt 
betydande roll. Wangel (2013) menar dock att ”hållbara stadsdelar” i Sverige även 
marknadsförs som en exportvara och ett skyltfönster för att visa upp teknik och nya 
lösningar. Jag tycker att dessa resonemang även är tydliga i Östra Sala Backe och jag är 
övertygad om att följande strategi söker efter mer än bara locka till sig boende: ”Östra 
Sala backe ska väcka stort intresse hos en bred målgrupp i och utanför Uppsala, vara 
välkänt och förknippas med positivitet och hållbarhetsprofil.”. 
 

9. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Syftet med denna uppsats har varit att visa vilken betydelse som tillskrivs hållbar 
utveckling i planeringen av Östra Sala Backe och även vilka aspekter som utelämnas ur 
diskursen. Jag har även redogjort för hur diskursen om hållbar utveckling påverkar 
diskursordningen (stadsplanering i Östra Sala Backe) och hur diskursordningen med 
begreppet hållbar utveckling förhåller sig till den bredare sociala praktiken (en generell 
stadsplaneringsdiskurs). Analysen har visat att hållbar utveckling i Östra Sala Backe är 
ett begrepp med en väldigt stor meningspotential som knyter an till väldigt många 
begrepp.  

Begreppet hållbar utveckling har gått igenom en transformation sedan det först blev 
populariserat i Brundtlandrapporten. Begreppet har problematiserats utifrån en mängd 
olika perspektiv och detta har gjort att begreppets meningspotential är splittrat. Den 
betydelse som hållbar utveckling har i Östra Sala Backe kan sägas vara medierat av dels 
olika generella teorier om hållbar utveckling (bl.a. ekologisk modernisering) och även av 
olika stadsplaneringsteorier och strategier (bl.a. förtätning, den traditionella staden och 
mångfald). Hållbar utveckling har i Östra Sala Backe flera olika betydelser, dels används 
begreppet för att beskriva fördelarna med den traditionella staden. Begreppet används 
även i dokumentet ”Checklista för social hållbarhet” för att beskriva deltagande i 
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planeringsprocessen. Och begreppet används även för att lyfta fram innovationer, 
teknologisk utveckling och marknadsföring och för att rättfärdiga en högre ”kvalitet” i 
utformning och arkitektur. Vissa av dessa betydelser av begreppet, kan sägas delvis 
utmana den rådande diskursordningen medan andra förstärker densamma.  

Jag tycker att hållbar utveckling bäst förstås som ett politiskt begrepp och det innebär 
att det inte kan finnas någon entydig betydelse av begreppet. Men jag tycker även att 
Hopwood med fleras (2005) definition; att hållbar utveckling förordar någon sorts 
förändring är ett intressant perspektiv. Speciellt för att sammanfatta hur begreppet 
används i Östra Sala Backe. Hållbar utveckling i Östra Sala Backe utmanar inte det sätt 
på vilket vårt samhälle fungerar. Istället har hållbar utveckling, till mångt och mycket, 
stöpts i en form som avspeglar vårt samhälle. Det är marknaden (Byggherrar) som ska stå 
för hållbar utveckling, genom innovationer och skapandet av en trevlig stadsdel 
(traditionell stad). En av de starkaste kritikerna som riktats mot begreppet hållbar 
utveckling är att det i stor utsträckning används i syfte att ”gröntvätta” projekt, d.v.s. 
framställa något miljömässigt skadligt eller på annat sätt icke hållbart som något positivt. 
Jag tycker att detsamma är sant för hur begreppet används i Östra Sala Backe. Framförallt 
tycker jag att detta är framträdande i hur social hållbarhet används (bortsett från 
betydelsen i Checklistan). Social hållbarhet beskrivs vara likställt med en levande 
stadsdel med affärer, restauranger och aktiviteter som dessutom bara uppstår i given 
fysisk miljö. Denna betydelse är ljusår ifrån den uppfattning som presenterades i 
Brundtlandrapporten – som faktiskt förordade en omfattande förändring av vårt samhälle. 
Betydelsen av social hållbarhet i Östra Sala Backe, har gått igenom större förändring i 
jämförelse med den betydelse begreppet har i Brundtlandrapporten.  

Diskursen om social hållbarhet i Östra Sala Backe, har ingenting att göra med varken 
ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. De tre aspekterna uppkom som bekant i 
Brundtlandrapporten för att beskriva hur samhällets olika processer hänger samman och 
att exempelvis en ekologisk hållbar utveckling inte är möjlig utan att se till hur det 
ekonomiska systemet fungerar samt hur resurser fördelas (social rättvisa). Som jag visat 
så är betydelsen av social hållbarhet, så som den presenteras i stadsplaneringsdiskursen i 
Östra Sala Backe, väldigt annorlunda de resonemang som finns i Brundtlandrapporten 
och den förståelse av social rättvisa som Haughton (1999) diskuterar. Utrotandet av 
fattigdom och en rättvis fördelning av jordens resurser är själva grundbulten i 
Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling. Anledningen till att fattigdom ges 
en sådan stort fokus i rapporten är flera, bland annat att det finns ett samband mellan 
ekologi, ekonomi och social rättvisa och att det inte är hållbart att en liten del av världens 
befolkning använder stora delar av jordens resurser. Jag tror att en starkt bidragande 
orsak till varför social rättvisa lyser med sin frånvaro i stadsplaneringsdiskursen i Östra 
Sala Backe är att man anammat ett ekologiskt moderniseringsperspektiv på 
miljöproblematiken. Eftersom att ekologisk modernisering betraktar miljöproblem som 
isolerade och möjliga att lösas genom teknologisk utveckling, finns det heller ingen 
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anledning att problematisera förhållandet mellan ekologi, ekonomi och social hållbarhet. 
Detta syns även i hur begreppet ekonomisk hållbarhet används, eller rättare sagt inte 
används. Ekonomisk hållbarhet nämns i planprogrammet, men det fylls aldrig med någon 
betydelse. I Brundtlandrapporten beskriver ekonomisk hållbarhet en sorts begränsning 
och omfördelning av ekonomisk tillväxt mellan olika länder. Eftersom ekologisk 
modernisering ser ekonomisk tillväxt som en lösning på miljöproblematiken finns det 
(inom diskursen) inget utrymme att problematisera hur det ekonomiska systemet 
fungerar. Ekonomisk hållbarhet blir således bara ett tomt skal i stadsplaneringen i Östra 
Sala Backe. Skillnaden mellan Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling och 
den betydelse som tillskrivs begreppet i Östra Sala Backe är som sagt väldigt stor. Men 
trots detta så används fortfarande samma övergripande terminologi: social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet.  

Hållbar utveckling är ett svårt begrepp att hantera. Begreppet kan potentiellt innefatta 
väldigt mycket. Det är både begreppets styrka och dess svaghet. Det behövs ett begrepp 
som på ett enkelt och förståeligt sätt kan fånga och beskriva problematiken i klimat hotet, 
fattigdom och växande ekonomiska klyftor. Samtidigt blir detta av naturliga skäl väldigt 
problematiskt. En hållbar stadsplanering är, nog i alla fall, oberoende av tolkningar, en 
begränsning av begreppet hållbar utveckling. D.v.s. vissa aspekter av en hållbar 
utveckling går inte att uppfylla enbart genom en god stadsplanering.  Utöver att fråga sig 
vad hållbar utveckling är, är det därför även intressant att ställa frågan vad en hållbar 
stadsplanering kan innefatta? I inledningen av denna studie träffade jag fyra kommunala 
tjänstemän för att få en förståelse av stadsplaneringsprocessen i Östra Sala Backe. Jag 
hade ett väldigt intressant samtal med en tjänsteman som hade välutvecklade tankar om 
hållbar utveckling, men som menade att stadsplanering inte är rätt forum för att fånga upp 
begreppets komplexitet.  Hon menade exempelvis att social rättvisa, av naturliga skäl, låg 
utanför stadsplaneringens ramar och att det låg utanför tjänstemännens (planerarnas) 
uppgifter.  

För att en hållbar stadsplanering, på något avgörande sätt ska kunna förändra 
samhället och staden, kan det vara så att hela stadsplaneringsprocessen måste tänkas om. 
Campbell (1996) menar att hållbar stadsplanering är en process. Eftersom det finns så 
många olika betydelser av hållbar utveckling måste begreppet definieras i en demokratisk 
process. En stadsplaneringsprocess där medborgare är mer direkt inblandade skulle även 
kunna innebära mer radikala och utmanande tolkningar av hållbar utveckling, som inte är 
begränsade av tjänstemäns och stadsplaneringens bestämda ramar. Det finns som sagt 
vissa tendenser till att en sådan förändring redan är på gång. I dokumentet ”Checklista för 
social hållbarhet” finns resonemang om social hållbarhet som belyser vikten av ett utökat 
medborgardeltagande i planeringsprocessen. Denna uppfattning utmanar den 
diskursordning som finns stadsplaneringen i Östra Sala Backe som bygger på en 
teknokratisk expertkunskap där samband och strategier framställs som naturliga och 
uppenbara. Det är inte så svårt att föreställa sig hur en mer öppen planering skulle kunna 
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te sig. Ett första steg skulle kunna vara att skapa planprogram som istället för att 
framställa en rad ”sanningar” och tekniska strategier för att skapa en hållbar stad, istället 
problematiserar och öppnar upp för en demokratisk debatt om vilka prioriteringar 
medborgare vill göra för en mer hållbar utveckling.   
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