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1. Inledning

Stockholm befinner sig i ett expansivt skede. I början av 2020-talet
beräknas befolkningen uppgå till en miljon invånare, vilket motsvarar
en befolkningsökning på ungefär 100 000 personer. Den politiska
majoritetens mål för att möta befolkningsökningen, tillsammans med
en ambition att vara en växande stad i ständig utveckling, är att bygga
140 000 nya bostäder till år 2030 (Stockholms stad 2013a: 2-4). Det
handlar emellertid inte enbart om att bygga nya bostäder för en växande befolkning. Stockholm har en högt ställd planeringsmålsättning
för genomförandet och vidareutvecklingen av staden. Stadens samlade
vision är ”Ett Stockholm i världsklass” (Stockholms stad 2007a).
Den utveckling Stockholm står inför innebär ett särskilt tillfälle att
planera det framtida Stockholm i önskvärd riktning, vilket i denna
avhandling likställs med en rättvisare och icke-segregerad stad. Det
motsvarar en stad som är socialt inkluderande i vilken människor,
oberoende av bakgrund och socioekonomisk ställning, kan delta i det
urbana livet på liknande villkor och ha samma förutsättningar såväl
som möjligheter (se Fincher och Iveson 2008: 9, Manzi m.fl. 2010:
10, Sandercock 1998: 110). På samma sätt som utvecklingsscenariot
ger en möjlighet att förändra staden till det bättre finns även risken att
”skada” staden. Skador som av Dovey (2005: 3) exemplifieras med en
urholkning av den lokala mångfalden, en kommersialisering av platsidentiteten samt en privatisering och inskränkning av det offentliga
rummet. Processer vilka sammantaget medverkar till att göra staden
exkluderande och därigenom även allt mer segregerad och orättvis.
För att ta reda vilken väg Stockholm valt att ta studeras i denna avhandling stadens planering med avsikt att undersöka hur Stockholm
planeras och för vem det planeras för att därigenom klargöra om planeringen motverkar segregation och medverkar till en rättvisare stad.
Vad som förhoppningsvis kommer att bli tydligt med avhandlingens
fortskridande är att hur Stockholm planeras är nära relaterat till för
vem planeringen riktas mot, vilket i sin tur får följder för segregationen och Stockholm som en rättvis stad.
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En segregerad och orättvis stad
En förutsättning för planeringen att förhålla sig till, och en utgångspunkt för avhandlingens inriktning, är staden som segregerad och
orättvis. Inom den urbangeografiska forskningen benämns staden i
termer av dual city (Mollenkopf och Castells 1991), divided city
(Fainstein m.fl. 1992) samt i ett svenskt sammanhang som den delade
staden (Magnusson Turner 2008) och den segregerade staden (Lilja
2011). Dessa varierade benämningar har gemensamt att de syftar till
en existerande socioekonomisk polarisering och boendesegregation,
likväl som en på många sätt och vis orättvis stad i fråga om människors levnadsvillkor och möjligheter.
I denna delade stad bor i stor utsträckning människor med höga respektive låga inkomster och med olika etnisk bakgrund åtskilt (Andersson m.fl. 2006: 10). Det kan exemplifieras med å ena sidan koncentrationen av fattiga i perifera och storskaliga bostadsområden och å
andra sidan gentrifierade bostadsområden i innerstaden samt planerade
gemenskaper för de med höga inkomster (Butler och Watt 2007: 85).
Boendesegregationen är en avgörande orsak till orättvisor eftersom
den påverkar stadens invånare olika. Bostadsområdet har exempelvis
påvisats ha betydelse för individers livschanser och socioekonomisk
utveckling. Generellt har boende i områden med en social omgivning
kännetecknad av hushåll med goda inkomster, hög utbildning och få
etniska minoriteter bättre utvecklingsmöjligheter än boende i ett socialt utsatt område med många fattiga, lågutbildade och utlandsfödda
(Andersson 2009: 54-57).
Det är följaktligen i första hand de boende i områden vilka är, och
igenkänns som, socialt utsatta som utsätts för segregationens negativa
effekter, även om segregationen därtill för med sig flera konsekvenser
på stads- och samhällsnivå. Förorten har i detta sammahang kommit
att erhålla en framträdande roll genom att diskursivt benämnas som ett
problemområde och de boende, vilka till stor del utgörs av människor
med utländsk bakgrund, har i samhällsdebatten klassats som ”de
Andra” efter en ”vi-och-dom” retorik. De boende i dessa områden har
därmed stigmatiserats, det vill säga fått en negativ bild kopplad till
sig, vilken medför att de upplever social marginalisering1 (se Ericsson
m.fl. 2002: 103-104; Palander 2006: 81; Urban 2008: 48-49).

1

Social marginalisering, eller exkludering, motsvararen systematisk diskriminering i den ekonomiska, politiska och sociokulturella sfären med följden att man
inte har möjlighet att delta i samhället på samma villkor (se Manzi m.fl. 2010: 10,
Schierup och Urban 2007: 59-60).
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Stockholm som en delad stad
Socioekonomisk polarisering och segregation gör sig i högsta grad
gällande för Stockholm. Det är en vedertagen uppfattning som framhålls i flera olika sammanhang, exempelvis Andersson (2012: baksida) framställer det som att stockholmarna är sorterade efter ”social,
kulturell och ekonomisk status”, medan Stahre (2007: 85) konstaterar
ett geografiskt mönster i boendet för Stockholmsregionen, ett mönster
med karaktären av en etnisk och klassmässig segregation. Arnstberg
(2003: 30-34) identifierar i sin tur en förekomst av tre olika livsstilar i
det uppdelade Stockholm: innerstadslivet, livet i villaområdet och
livet i de storskaliga förorternas hyreshus. Dessa livsstilar och delar av
staden kan vidare relateras till olika samhällsgrupper: den urbana medelklassen, en sverigefödd befolkning respektive personer med utländsk bakgrund (se Lilja 2011: 34; Magnusson Turner 2008: 16-17;
Urban 2008: 41).
Boendesegregationen i Stockholm är inget nytt fenomen. Segregationen och den socioekonomiska polariseringen mellan områden har
emellertid tilltagit och blivit mer påtaglig, i bemärkelsen att det sociala
och geografiska avståndet fördjupats, efter 1990-talet (Andersson
1998: 139). Bland annat har en ökad socioekonomisk polarisering
inträffat mellan låg- och höginkomstområden. Områden vilka redan
kännetecknades av medelhöga eller höga inkomstnivåer, bostadsområden med i huvudsak villor och enfamiljshus som Bromma, Danderyd, Lidingö och Nacka, utgör exempel på platser där den största inkomstökningen ägt rum. Motsatt förhållande, med inkomstminskningar, uppvisas i flerbostadshusområden i ytterstaden, främst i miljonprogramsområden som Rinkeby, Tensta och Fittja men även äldre
tunnelbanestadsdelar som exempelvis Rågsved (Hedin m.fl. 2012:
455-458).2
Lilja och Pemer (2010: 3-4) identifierar två ytterligare processer
som medverkat till svenska storstäders, däribland Stockholms, tilltagande segregation. För det första upplever staden en ökad lokal homogenitet, och som en logisk konsekvens har antalet integrerade områden med en blandning av hög- och låginkomsttagare blivit färre.
Denna utveckling resulterar i ökade sociala skillnader mellan stadens
delar. En andra process som medverkat till segregationen är en gentrifiering av innerstaden. I Stockholms innerstad har en socioekonomisk
uppgradering ägt rum då individer med högre disponibla inkomster
och högre utbildningsnivå ersatt individer med mindre resurser. An2

Den aktuella undersökningen avser en 15-års period mellan 1986 och 2001.
Inkomstklyftorna har emellertid fortsatt blivit större i Stockholm och mellan olika
delar av staden mellan år 2000 och 2011 (Stadsledningskontoret 2013: 5).
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dersson och Magnusson Turner (2014: 26), som även de uppmärksammar denna förändringsprocess för Stockholms innerstad, ser ett
mönster kopplat till att yngre hushåll ersätter äldre och att det sker en
”back-to-the-the city movement” bland barnfamiljer. Som ett resultat
av innerstadens gentrifiering har segregationen mellan innerstad och
ytterstad, särskilt förorterna, fördjupats.

Planering som orsak och lösning
Upprinnelsen till den moderna stadsplaneringen, vilken tog sin början
samtidigt med industrialismen, var en vision om den goda staden. Den
goda staden likställdes vid denna tid med en stad utan sociala problem. Planeringen inriktades mot att komma tillrätta med de svåra
förhållanden industrisamhället förde med sig för stadens invånare.
Problem vilka härrörde från fattigdom, undermåliga levnadsvillkor
samt fysisk och psykiska ohälsa (se Fainstein 2009: 19; Hall 2002:
424). Mer än ett sekel senare, efter ett århundrade av planering, finns
grundproblematiken emellertid kvar. Fattigdom, social exkludering
och orättvisor, ursprungliga anledningar till den moderna planeringen,
utgör fortfarande ett betydande inslag i det urbana och därmed för
planeringen att hantera.3 Hall (2002: 424-425) som driver denna tes
uttrycker detta förlopp med att skriva ”we came back full circle” och
som att:
Planners face a nightmarish return of the oldest of urban problems, which
more than any other originally brought it into being and gave it its legitimacy: the problems of the urban underclass.

Planering har i sammanhanget en betydande funktion eftersom det kan
fungera både som orsak och lösning för segregation och orättvisor i
staden. Planering är den sociala praktik som avgör hur våra städer ska
se ut och den byggda miljö som planeringen resulterar i bildar rumsliga strukturer och sammanhang som får konsekvenser för invånarna i
staden, konsekvenser som skiljer sig åt beroende på bland annat individers socioekonomiska situation och etnicitet. Det är boendesegregationen är ett konkret exempel på. Planeringen har också utpekats som
orsak till boendesegregationen och som medverkande till förekomsten
av orättvisor i det urbana. På samma sätt som planeringen har medverkat till segregation och orättvisor uppfattas det också vara möjligt
3

Inte exakt naturligtvis, och med andra rumsliga uttryck, då alla avancerade ekonomier under loppet av detta århundrade har blivit oändligt mycket rikare med
förhöjd levnadsstandard till följd.
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att med en planering med en annan inriktning motverka dessa processer och åstadkomma en stad i vilken människor inte bor segregerat
eller upplever orättvisa förutsättningar i samma utsträckning som nu
(se Andersson m.fl. 2006: 14; Fainstein 2010: 170-171).

Ett socialt fokus för planeringen
Planeringen tillskrivs en viktig uppgift vad gäller att se till att positiva
utfall kommer fler människor till del och för att motverka segregation
och orättvisor. Den grundläggande utmaningen för planeringen enligt
Sandercock (2003: 1-4), givet de skillnader och den mångfald som
kännetecknar staden vad avser såväl människor som det byggda rummet, är att skapa möjligheter för att alla (oberoende av kön, etnicitet,
sexualitet, kultur, religion och ålder) ska känna sig som hemma i staden. Den normativa utgångspunkten för samtidens postmoderna planeringsideal är, i enlighet med Sandercocks resonemang, att planera det
urbana med hänsyn till stadens heterogenitet, att människor är olika
och att det existerar sociala grupper med olika förutsättningar och
varierande behov. Att planera för mångfald, vilket syftar till såväl en
fysisk och innehållsmässig variation i stadsmiljön som en social
blandning av människor i densamma, har erhållit ett stort genomslag i
planeringen och för att en stad ska vara socialt hållbar och rättvis (se
Fainstein 2005: 3-5; Sandercock 2003: 34-35; Taylor 1998: 166).
En grundsats inom rådande planeringsdiskurs, i linje med det
postmoderna planeringsidealet, är att planeringen ska bedrivas efter
idén om hållbar utveckling. Det identifieras som en ”master signifier”
(Gunder och Hillier 2009: 20), vilket kan liknas med en dominerande
sinnebild för planeringen. Hållbar utveckling är detsamma som att den
”pågående utvecklingen som möter dagens behov ska ske utan att
riskera framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov”
(WCED 1987: 43). Omformulerat innebär det för planeringen att hänsyn ska tas till ekonomiska, ekologiska samt sociala parametrar vilka
ska värderas lika. Att planeringen ska verka för social hållbarhet är
följaktligen ett framträdande inslag för hållbarhetsinriktningen (Manzi
m.fl. 2010: 1).
För det svenska planeringssammanhanget framförs betydelsen av
att ha ett socialt fokus som en del av den hållbara utveckling som ska
eftersträvas. I Plan och bygglagens (SFS 2010: 900) första paragraf,
som reglerar svensk planering, står det exempelvis att planeringen ska
”…främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. Plane-
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ringsvisionen för den svenska staden, i linje med denna överordnade
inriktning, är en stad som är för alla (se Berntsson 2002: 27-28; Tunström 2009: 86; Ullstad 2008: 16). Westin (2013: 16-17) urskiljer det
som en svensk planeringsinriktning ”som talar (med betoning på talar)
sig varm om blandning, integration och stadsliv”. Till utmaningarna
mot denna socialt hållbara stad, och för att en socialt hållbar stadsutveckling ska vara en realitet, hör dock den ökade segregationen (Delegationen för hållbara städer 2012: 14).
En viktig fråga att ställa är varför planeringen har lyckats, låt oss
säga, mindre bra med att planera för integration och motverka orättvisor i det urbana? Anledningarna är flera men några övergripande kan
urskiljas.4 I ett längre perspektiv har efterkrigstidens planering kritiserats för att vara ett socialt planeringsmisslyckande, en social närvaro i
planeringen till trots. Planeringen beskylls bland annat för att ha misslyckats med att ta hänsyn till och inbegripa den ökade kulturella
mångfalden (se Bradley m.fl. 2005: 17-21; Lilja 1999: 38-39) och för
att ha medverkat till den uppdelade stadsstrukturen, vilket utgör en
given omständighet för segregationens rumslighet (se Andersson
2012: 145; Lilja 2006: 116). En nu övergripande anledning, vilken
påverkar den samtida planeringen, har relaterats till det ekonomiska
och politiska samhällstillståndet. Ett nyliberalt sammanhang har inneburit nya villkor och förhållningssätt för planeringen, vilka i flera
avseenden inte samstämmer med planeringens sociala målbilder (se
Baeten 2012b: 208-209; Sager 2011: 179-180).

Sociala ideal i en nyliberal planeringskontext
Sociala planeringsmålsättningar, och planering för social hållbarhet,
hamnar vanligen i konflikt med ett nyliberalt tillstånd för planeringen.
Det är ett tillstånd vilket formar såväl de villkor under vilka planering
bedrivs och som verkar styrande för dess inriktning. För planeringens
organisationsform har det nyliberala sammanhanget inneburit att privata aktörer med ett vinstintresse får mer att säga till om. Att planeringen genomförs som en offentlig-privat samverkan är nu den normativa organisationsformen för planeringen (se Khakee och Elander
2001: 238; Sager 2011: 163; Swyngedouw m.fl. 2002: 561). Förhandlingsplanering mellan offentlig och privat sektor anses innebära flera
negativa konsekvenser för den sociala aspekten av planeringen. I nor4

Till viss del handlar det också om att de sociala frågorna många gånger är svårlösliga. Rittel och Webber (1973: 160) jämför sociala frågor i planeringen med
”wicked problems”, vilket kan liknas med trixiga problem, med hänvisning till
deras komplexitet. En komplexitet som relateras till bland annat interrelaterade
orsakssammanband och deras många gånger ”icke-fysiska” karaktär.
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malfallet är det den offentliga sektorn som ansvarar för att allmänintresset uppfylls i planeringen. Då den privata sektorn får mer makt på
det offentligas bekostnad anses detta innebära svårigheter för att
kunna säkerställa långsiktiga sociala intressen i planeringen (se Baeten
2012a: 24-25; Fainstein 174).
Inriktningen för planeringen påverkas av att den upplevs ha konstruerats kring en diskurs om att stärka konkurrenskraften med målsättningen att attrahera personer och företag som uppfattas kunna
främja stadens tillväxt. Exempel på dessa grupper är investerare,
högavlönade, en rörlig entreprenörsgrupp och medlemmar i den ”kreativa klassen”5. Planeringen inriktas i enlighet med denna utgångspunkt
mot att anpassa den byggda miljön med dess stadsliv och innehåll för
dessa individer (se Baeten 2012a: 24-25; Forsell 2008: 11-12; Sager
2011: 149-150). Detta fokus för planeringen har kritiserats för att ha
bidragit till att staden upplevs ha genomgått en exklusiviseringsprocess, vilken resulterat i sociala utestängningsmekanismer och en tilltagande rumslig ojämlikhet (se Forsell 2008: 11-12; Sager 2011: 181;
Zukin 2011: 283).
Ekonomisk tillväxt och sociala hänsyn i planeringen upplevs
många gånger vara oförenliga och att planera för båda är således problematiskt. I planeringen sker avvägningar mellan olika värden och
många gånger upplevs de ekonomiska, men även i allt högre utsträckning de ekologiska, dimensionerna för hållbarheten erhålla en överordnad position. Särskilt i en nyliberal planeringskontext får sociala
målsättningar och ambitioner en underordnad plats (se Fainstein
2010:1; Sager 2011: 179-180). Ett resultat av detta är exempelvis att
innebörden av begrepp som social rättvisa, socialt hållbar utveckling
och mångfald tenderar att förlora sin avsedda innebörd eftersom de
anpassas till marknadsrealiteter (se De los Reyes 2001: 181-183;
Gunder och Hillier 2009: 20; Sandercock 1998: 188). Den nyliberala
stadsutvecklingen har därför allt mer ifrågasatts och utmanats, vilket i
sin tur resulterat i forskning och diskussion vad staden kan vara istället och hur den kan vara mer rättvis (Mayer 2012: 63).

Planering för en rättvis stad
En paradox för planeringen är följaktligen att samtidigt som det nuvarande planeringsidealet förespråkar vikten av sociala värden och en
5

Kreativa människor med kreativa yrken, till vilka välutbildade människor som
exempelvis ingenjörer och verksamma inom konst, design och media räknas, har
kommit att få en särskild roll vad gäller uppfattningen om vilka som bidrar till en
stads ekonomiska tillväxt (Florida 2006: 295ff).
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socialt hållbar utveckling värderar ett nyliberalt tillstånd en tillväxtorienterad ansats för planeringen. En relevant fråga är således om det är
möjligt att planera för en socialt hållbar och rättvis stad i ett nyliberalt
sammanhang? Det existerar här två ställningstaganden, ett pragmatiskt
och ett utopiskt, varvid fokus för denna avhandling är på det pragmatiska förhållningssättet. Med ett pragmatiskt förhållningssätt uppfattas
den rättvisa staden, eller åtminstone en rättvisare stad, som nåbar inom
rådande politisk-ekonomiska samhällskontext (se Fainstein 2010: 170171; 2012: 60-63), medan man med ett utopiskt anser att det är omöjligt i det nyliberala tillståndet eftersom det grundas i ett orättvist system (se Novy och Mayer 2009: 116; Harvey 2008: 40). Det pragmatiska förhållningssättet kan delas in två inriktningar för hur planeringen ämnar medverka till en rättvis och socialt hållbar stad. Det som
skiljer inriktningarna åt är att de i huvudsak fokuserar på processrättvisa respektive distributiv rättvisa (Fainstein 2010: 10).
Den förstnämnda inriktningen fäster större vikt vid att själva planprocessen är rättvis för att nå ett rättvisare resultat medan den senare
fokuserar på att utfallet av planeringen ska vara rättvis och vilka strategier som är mest lämpade för det ska prioriteras. En processinriktad
ansats framförs som det mest lämpade sättet att inkludera olika människors röster och behov i plan- och beslutsprocessen och därmed beakta
heterogeniteten i samhället. Förhoppningen är att en rättvisare planeringsprocess, vilken inkluderar socialt marginaliserade grupper, ska
medföra ett rättvist resultat, då även marginaliserade grupper ska få
sina behov tillgodosedda i planeringen (se Campbell och Fainstein
2003: 171-172; Fincher och Iveson 2008: 3-4; Healey 1996: 251-253).
Kritik har emellertid riktats mot att medborgardeltagandet i planeringen inte lever upp till de normativa idealen vad gäller att införliva
och beakta marginaliserade gruppers behov och därmed inte nödvändigtvis leder till egalitära resultat. Även i deltagande processer existerar vinnare respektive förlorare eftersom det inte går att undvika betydelsen av ojämna maktrelationer (se Fainstein 2010: 10, 20; McGuirk
2001: 207-213; Tewdwr-Jones och Allmendinger 1998: 1982). Bland
annat Fainstein (2010: 3-5) argumenterar istället för att det i slutändan
är resultatet som är viktigast varför man i planeringen ska fokusera på
det. Värden kopplade till medborgardeltagande spelar emellertid också
en roll i denna inriktning, men inte samma avgörande roll. Istället
ligger fokus på att planeringen ska resultera i bostäder, arbete och
tillträde till offentliga platser för de politiskt eller ekonomiskt marginaliserade för att därigenom motverka orättvisor.
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En studie av Stockholms sociala planering
Den sociala ambitionsnivån, i likhet med ambitionsnivån överlag, är
hög för Stockholms planering. Det urskiljs vara med planeringen som
förutsättningarna för framtiden skapas (Stockholms stad 2011a: 6). En
målsättning för planeringen är att motverka de sociala och ekonomiska
skillnaderna som existerar mellan olika stadsdelar (Stockholms stad
2011a: 24) för att därigenom ”ge alla Stockholmare likvärdiga livschanser” (Stockholms stad 2010a: 8). För att lyckas med detta ämnas,
i enlighet med målet om en hållbar utveckling, det sociala perspektivet
stärkas i planeringen. Den övergripande sociala målsättningen för
planeringen är att skapa en socialt sammanhållen stad för alla. Det
formuleras som att: ”Stockholm har högt ställda mål om att vara en
socialt sammanhållen stad med en levande, tillgänglig och attraktiv
stadsmiljö för alla stockholmare” (ibid.16).
För att studera Stockholms planering och dess sociala ansats undersöks i den här avhandlingen den övergripande planeringsinriktningen
för Stockholm samt den pågående planeringen för två områden; Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden. Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden utgör exempel på två planeringsfall med olika utgångspunkter
och förutsättningar. Planeringen för de två områdena identifieras som
förändringsplanering respektive planering för ny stadsutveckling.
Förändringsplanering, eller områdesbaserade satsningar, omfattar
planering för befintliga bostadsområden med en inneboende problematik. Denna knyts delvis till den byggda miljön, men främst är det
den socioekonomiska sammansättningen av de boende i området som
upplevs problematisk. Det huvudsakliga målet med förändringsplaneringen är att vända en negativ utveckling till en positiv. Det handlar
enligt Brooks6 (2007: 14) om att ”främja och bygga upp socialt och
ekonomiskt kapital i områden där marknadskrafterna fallerat, om att
vända en negativ utveckling till en positiv och tillväxtinriktad utveckling”. I ett svenskt sammanhang har denna planeringsinriktning företrädesvis riktats mot de storskaliga miljonprogramsområdena utanför
de centrala delarna av staden. Planeringen har då haft som övergripande mål att motverka segregationstendenser genom att bland annat
förbättra levnadsvillkoren (se Andersson m.fl. 2006: 36; Lahti Edmark
2002: 44).
Med planering för ny stadsutveckling, eller stadsutvecklingsprojekt, avses planering för nya stadsdelar. Kännetecknande för denna
planeringsinriktning är att dessa områden planeras på vad som uppfattas som attraktiv mark i staden, vilket motsvarar centrala lägen ofta
6

Brooks (2007) använder sig av den jämförbara termen transformativ planering.
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i direkt närhet till vatten. Inte sällan har sådana områden tidigare hyst
industriell och kommersiell verksamhet som obsolet och avvecklats
med underutnyttjade miljöer som resultat (se Dovey 2005: 9; Hall
2009: 198; Hollander m.fl. 2010: 1-3).7 Dessa stadsutvecklingsprojekt
har kommit att få en framträdande roll i städers strategier att med planeringen som verktyg stimulera en urban utveckling som ska förbättra
stadens konkurrenskraft. De kan därmed urskiljas som ett materiellt
och innehållsmässigt uttryck för det nyliberala planeringstillståndet
(se Sager 2011: 163; Stahre 2007: 65; Swyngedouw m.fl. 2002: 576577).
De två planeringsinriktningarna, i den är studien exemplifierad med
Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden, bottnar i två typer av utmaningar utifrån ett socialt perspektiv. Eftersom en stad är detsamma
som summan av sina delar (Hall 1997: 888), och bostadssegregation
är ett relationellt problem står utvecklingen för ett exempelvis utsatt
bostadsområde i ett beroendeförhållande till staden som en helhet (se
Andersson 2005: 69-71; Lahti Edmark 2002: 124). Att studera planeringen för två skilda områden, med olika utgångspunkter och förutsättningar för planeringen, är således relevant för att förstå hur Stockholms delar hör ihop och för vilken stad och helhet det planeras. Dels
handlar det om vad man inom planeringen gör med det redan befintliga, dels vad man bygger in för nya strukturer. Således om planeringen bidrar till att ”bygga bort” den existerande boendesegregationen
eller om den cementerar ytterligare segregation och i förlängningen
sociala skillnader och orättvisa.

Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden
I Järva i nordvästra Stockholm, cirka 20 minuter med tunnelbanan
från Stockholm central, ligger stadsdelarna Akalla, Hjulsta, Husby,
Kista, Rinkeby och Tensta. Dessa stadsdelar byggdes mellan åren
1965 och 1975, förutom Kista som byggdes 1976-80, som en del av
miljonprogrammet8. Stadsdelarna hör idag till de mest invandrartäta
och socioekonomiskt utsatta stadsdelarna i Stockholm. Den inneboende problematiken relateras till såväl den socioekonomiska situationen som den fysiska miljön (se Söderqvist 2008: 126-130; Tunström
2009: 78-80). För att motverka den negativa situationen, vilken urskiljs existera i området, har staden iscensatt Järvalyftet. Järvalyftet
7

”Waterfront planning” (Dovey 2005) och ”Brownfield Development” (Hollander
m.fl. 2010) är jämförande termer som används för denna planeringsinriktning.
8
Miljonprogrammet var ett politiskt beslut att bygga en miljon bostäder i Sverige
mellan 1965-1974 (Hall 2009: 104).
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ämnar vara en ”långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren
i stadsdelarna kring Järvafältet” (Stockholms stad 2009a: 7). Den
övergripande visionen för planeringen är att stadsdelarna ska bli attraktiva för alla och därmed inte vara segregerade (Stockholms stad
2009b: 9).
Norra Djurgårdsstaden å sin sida utgör ett av de utpekade stadsutvecklingsområdena för Stockholms utbyggnad. Den nya stadsdelen
planeras som en utbyggnad av Östermalm i centrala Stockholm, den
ligger vattennära med kort avstånd till city på mark som i dagsläget
företrädesvis utgörs av äldre industriverksamhet och hamnverksamhet.
Planerna för området innefattar sammantaget omkring 12 000 nya
bostäder och 35 000 arbetsplatser och stadsdelen beräknas stå färdigt
omkring 2030 (bygg.stockholm.se 5). Norra Djurgårdsstaden planeras
för att vara en del av, och medverka till, den expanderande huvudstaden och som en strategi för att möta konkurrensen från andra städer
(Stockholms stad 2009d: 4). Visionen för stadsdelen är att det ska bli
en miljöstadsdel i världsklass och ett internationellt exempel vad gäller hållbart stadsbyggande (Stockholms stad 2010c: 11-12).
Förändringsplanering
– Järvalyftet

Planering för ny stadsutveckling
– Norra Djurgårdsstaden

Varför:

Förbättra levnadsstandarden
Motverka boendesegregation

Vidareutveckla staden
Förbättra konkurrenskraften

Var:

Miljonprogramsområden
Ytterstaden

Centralt och/eller vattennära
Nedlagda eller underutnyttjade
industriområden

Tabell 1. Målsättningar och lokalisering för de studerade planeringsinriktningarna.

Preciserat syfte och frågeställning
I denna avhandling studeras Stockholms sociala stadsplanering med
Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden som exempel. Genom att studera de ideal, föreställningar och strategier som influerar Stockholms
planering är syftet att analysera om planeringen motverkar segregation
och medverkar till en rättvisare stad. Med utgångspunkt i syftet är den
överordnade frågeställningen som avhandlingen ämnar besvara:
•

Ett Stockholm i världsklass – hur och för vem?
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Disposition
Avhandlingen är skriven som en monografi och dispositionen motsvarar vad som kan igenkännas som en jämförelsevis traditionell struktur
för monografier. Texten struktureras i huvudsak efter en ordning om
metod, teori, empiri och analys. Indelningen är emellertid inte statisk,
empiriska exempel och analys i varierande grad förekommer texten
igenom likväl som att teori tillkommer i takt med att nya ämnen och
infallsvinklar berörs. Sammantaget är texten indelad i nio kapitel.
Varje kapitel har ett överordnat tema och avslutas med en summering
där det mest väsentliga innehållet i kapitlet sammanfattas.
Avhandlingens två första kapitel, detta inkluderat, utgör vad som
kan ses som gängse norm i en avhandling med inledning och metod.
Detta första kapitel introducerar forskningsämnet och inriktningen för
studien. Nästa kapitel, kapitel två, har för avsikt att inringa avhandlingens kunskapsteoretiska forskningsansats, precisera använda metoder samt redogöra för hur den empiriska insamlingen av information
har genomförts. Med dessa två kapitel byggs studien upp, både vad
gäller inriktning och utgångspunkter samt vetenskapsteoretisk ståndpunkt och insamlingsmetoder.
De tre följande kapitlen, kapitel tre, fyra och fem, placerar avhandlingen inom sitt forskningsfält och verkar som det teoretiska ramverket. Att ha en teoretisk ram, en förståelseform, är centralt för att man
ska kunna göra goda tolkningar av sitt material. De teoretiska utgångspunkterna påverkar också avgränsningen av undersökningsområdet och styr vad som kommer att undersökas (se Alvesson och
Sköldberg 2008: 331-332, Lantz 2007: 22). Det tre i huvudsak teoretiska kapitlen berör alla planering relaterat till segregation och orättvisor men från skilda infallsvinklar. I kapitel tre är segregationen och
planering från ett segregationsteoretiskt perspektiv i fokus. I kapitlet
behandlas segregationskontexten med dess uttryck, orsaker, konsekvenser samt identifierade planeringsåtgärder mot densamma. Fokus i
de två nästkommande kapitlen ligger på det planeringsteoretiska perspektivet. I kapitel fyra redogörs för hur det nyliberala samhällstillståndet inverkar på planeringen och hur det sker på bekostnad av sociala ambitioner i planeringen. I kapitel fem redogörs för samtidens
postmoderna planeringsideal, ett ideal som värderar mångfald och en
socialt hållbar planeringsansats, men också hur man med en pragmatisk ansats kan planera för en rättvis stad.
Efter den teoretiska fördjupningen skiftas fokus mot Stockholm,
dess övergripande planeringsinriktning samt planeringen för Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden. Denna del utgör avhandlingens huvudsakliga empiri- och analysdel. I kapitel sex behandlas Stockholms
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övergripande planering. Inledningsvis redogörs för hur Stockholm har
planerats och vad det har medfört för förutsättningar som dagens planering behöver förhålla sig till. Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång av Stockholms övergripande planeringsvision, planeringsinriktning och planeringsstrategier för samtiden och framtiden. Därefter,
som kapitel sju respektive åtta, återfinns Järvalyftet respektive Norra
Djurgårdsstaden och planeringen för dessa två områden. Det återstående och nionde kapitlet utgör avhandlingens konkluderade analysoch diskussionsdel i vilket Stockholms planering och de två planeringsexemplen analyseras och jämförs med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska ramverk och Stockholms övergripande sociala planeringsmålsättningar.

23

2. Forskningsansats och metod

Forskning kan bedrivas med olika vetenskapliga ansatser och metoder
för insamling av empiri. Den planeringsinriktade forskningen framställs exempelvis som såväl varierad som delad då den växt fram ur
många olika strömningar inom akademin (se Bengs 2005: 3; Gullberg
2005: 47). Det ontologiska och epistemologiska ställningstagandet för
forskningen spelar en central roll för dess inriktning. Ontologi motsvarar hur man uppfattar verkligheten och epistemologi hur man tror sig
kunna få kunskap om denna verklighet. Den ontologiska och epistemologiska uppfattningen styr i sin tur vilka metoder som betraktas
som värdefulla (se Kvale och Brinkmann 2009: 207-208; Lantz 2007:
42).9
I detta kapitel behandlas denna avhandlings forskningsansats och
de val som studien bygger på. Alvesson och Deetz (2000: 91) formulerar det som att ”god forskning bygger på insikten att forskaren gör
ett stort antal val som inverkar på forskningsresultatet”, varför det är
grundläggande att ha en hög grad av reflexivitet kring sina val. Detta
för att ge insikt, både för läsaren och för sig själv, i hur man tolkar de
fenomen som man studerar och utifrån vilka grunder detta görs (ibid.
127). Jag redogör i det följande för min verklighets- och kunskapssyn,
det vill säga det ontologiska och epistemologiska ställningstagandet
för forskningen. Med utgångspunkt i detta ställningstagande presenteras därefter den empiriska strategin och de metoder som använts för
att samla in information om Stockholms planering.

Vetenskapligt angreppssätt
På ett överordnat plan hör denna studie till en kategori forskning som
har till syfte att analysera och förstå planeringen med en kvalitativ
ansats. Det är en ansats som blivit allt vanligare de senaste 25 åren
inom planeringsforskningen. Enligt Innes och Booher (2010: 29) har
9
Värt att förtydliga är dock att metoden som används ska lämpa sig för forskningsproblemet i fråga. Flyvbjerg (2006: 226) skriver att ”the choice of method
should clearly depend on the problem under study and its circumstances”.
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forskningen inom policy- och planeringsfältet börjat vända sig mot
vad de kallar ”armchair theorizing”, vilket motsvarar forskning som
sker utan att samla in ny empiri och som i huvudsak genomförs med
kvantitativa metoder, för att istället analysera och tolka planering genom att studera själva planeringspraktiken. Dessa planeringsforskare,
dit jag placerar mig, söker att förstå planeringen med hjälp av just
kvalitativa forskningstraditioner.
Kvalitativ forskning inkluderar i sin tur flera varierande teoretiska
perspektiv och idéströmningar (Alvesson och Deetz 2000: 7), exempelvis fenomenologi, humanism, konstruktivism och postmodernism.
Dessa har sina egna förhållningssätt till hur verkligheten ska förstås
respektive vad som utgör relevant kunskap och hur man når den. Gemensamt för dessa är emellertid den subjektiva ansatsen centralitet.
Det innebär att det inte uppfattas som möjligt att känna omvärldens
sanna natur eftersom det som betraktas är upplevt. På värdemässig bas
fattas här ett ontologiskt beslut: verkligheten som subjektiv (Lantz
2007: 42). Det är ett konstaterande som jag delar och som leder fram
till en specifik syn på verkligheten och kunskap om denna verklighet.
Den kvalitativa idéströmning som jag utgår från i forskningen är socialkonstruktivismen. Det utgör grunden till mitt ontologiska och
epistemologiska ställningstagande.

Socialkonstruktivism och diskurs
Socialkonstruktivism är ett löst sammansatt teoretiskt förhållningssätt
som grundas i uppfattningen att verkligheten, i likhet med kunskap om
denna verklighet, är en social konstruktion. Schwandt (2000: 197)
utrycker det som att “the mind is active in the construction of
knowledge”. En socialkonstruktivistisk ansats kan enligt Burr (2003:
2-5) inte beskrivas med en utmärkande egenskap. Istället förstås socialkonstruktivism som en ansats vilken vilar på fyra grundläggande
antaganden. Burr (ibid. 2) menar att man bör likställa dessa antaganden som ”things you would absolutely have to believe on order to be a
social constructionist”
Det första antagandet (1) grundas i en kritisk hållning gentemot
kunskap vilken tas för given. Eftersom kunskap är en social konstruktion är det grundläggande att ha en kritisk hållning gentemot våra förgivettagna föreställningar därför att dessa är just socialt konstruerade.
Socialkonstruktivismen motsäger sig tanken att det existerar en objektiv verklighet. Därför befinner man sig som socialkonstruktivist i opposition till forskning som uppfattar det som möjligt att förstå världen
enbart genom att observera den. Att exempelvis ha en kritisk inställ-
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ning till bestämda indelningar och kategorier, beträffande vad de innebär och för med sig, lyfts fram som centralt. Det andra antagandet
(2) framhåller vikten av att ha ett historiskt och kulturellt medvetande.
De sätt som vi vanligen förstår världen genom, de kategorier och koncept som används, är historiskt och kulturellt bestämda. Av den orsaken är förståelsen också föränderlig och många uppfattningar har förändrats över tid. Därför kan vi inte heller utgå från att våra sätt att se
på och förstå verkligheten i nuet nödvändigtvis skulle vara bättre i den
meningen att de skulle vara närmre ”sanningen” än dåtida sätt (Burr
2003: 2-4).
Det tredje antagandet (3) utgörs av en syn på kunskap som något
som upprätthålls av sociala processer. Med ett socialkonstruktivistiskt
synsätt skapas vår upplevda verklighet genom att människor konstruerar den mellan sig. Det är genom daglig interaktion människor emellan som individers egna versioner av kunskap skapas. Sociala processer formar följaktligen ens medvetande. Det fjärde antagandet (4)
bygger på att kunskap och social handling är något som hör ihop.
Konstruktionen av hur något uppfattas överensstämmer med hur man
handlar. Beskrivningar och konstruktioner av samhället medför mönster av socialt handlande likväl som det exkluderar vad som uppfattas
som ”icke-lämpligt” handlande. Flera sociala konstruktioner kan existera samtidigt, antingen jämsides eller i olika kontexter, men maktförhållanden styr vad som räknas till normen (Burr 2003: 4-5).
Nära relaterat till socialkonstruktivism och sociala konstruktioner
är diskursteori och diskurser. Det diskursteoretiska förhållningssättet
tar sin utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska uppfattningen om
verkligheten som en social konstruktion och en diskurs ses som en av
flera versioner av denna verklighet (se Burr 2003: 64; Winther Jørgensen och Phillips 2000: 19). Diskurser fungerar som dominerande representationer av verkligheten, de är den samlade ordningen och logiken, vilka styr uppfattningen om vad som är socialt och kulturellt
accepterat och vad som inte är det. Vad som exempelvis uppfattas som
legitimt respektive inte legitimt handlande är ett resultat av sociala
konstruktioner och de diskurser de resulterar i (se Burr 2003: 75; Börjesson 2003: 21; Winther Jørgensen och Phillips 2000: 11-13).
En ”diskursiv kamp” pågår mellan olika sätt att tala om världen för
att skapa mening, sammanhang, förståelse och därigenom legitimitet
(Börjesson 2003: 22-23). Var makten i samhället återfinns är avgörande för vilka diskurser som är styrande. Winter Jørgensen och
Phillips (2000: 20) skriver att ”makt är både det som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas
på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts. Makt är således både
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produktiv och begränsande”. De dominerande diskurserna överensstämmer vanligen med ”den homogena befolkningens föreställningar”
(Winther Jørgensen och Phillips 2000: 7) och denna grupps normerande värderingar, varför mycket av makten återfinns hos denna
grupp.
Stadsplanering som en social och diskursiv praktik
Det existerar ett ömsesidigt förhållande mellan diskurs och social
praktik, vilket inte minst gäller för institutionell praktik. Diskurser
influerar institutionell och social praktik samtidigt som diskurser vidmakthålls genom att man inom institutionell och social praktik handlar
på ett visst sätt (Burr 2003: 75-76). Stadsplanering är en sådan institutionell och social praktik där diskursen påverkar såväl handlandet som
utkomsten av planeringen (se Fainstein 2010: 184; Orrskog 2005: 33;
Taylor 1998: 167; Söderqvist 2008: 130-132). Bestämda uppfattningar
inom diskursen leder till särskilda inriktningar och tillvägagångssätt
inom planeringen och dessa baseras på vad som uppfattas som ”bra”
respektive ”dålig” planering. Planeringen av staden blir på så sätt en
materialisering av de diskurser och maktförhållanden som ligger till
grund för planeringen. De olika planerinsideal som varierat över tid
fungerar som exempel på att diskursen är avgörande för planeringsinriktningen.
De dominerande sociala konstruktioner och diskurser som styr inriktningen av planeringen är politiskt influerade. Planering är på så
sätt till sin natur en politisk aktivitet. Förhållandet mellan politik och
planering är relevant i studier av planering. För vad är egentligen politik och vad är planering? Vare sig planering genomförs av en stark
och delaktig offentlig sektor eller på marknadens villkor ligger ett
politiskt ställningstagande bakom. Mukhtar-Landgren (2012: 28) utgår
i sin avhandling från ”planering som ett exempel på politiskt handlande”, medan Westin (2010: 27) uppfattar planering som politik och
som en maktinfluerad praktik. Söderqvist (2008: 130-132) utvecklar
denna uppfattning genom att argumentera för att politiska ideologier,
idéströmningar och trender, både inom vetenskap och samhällsdebatt,
har betydelse för inriktningen av planeringen och sättet att bygga på.
Westin (2010: 283) för också en diskussion kring planerarens handlingsutrymme och ansvar. Om man utgår från synsättet på planering
som ett medel för att uppnå ett mål, som en lösning på ett identifierat
problem, så kan relationen mellan mål och medel förstås som att politiker sätter målen och planerarna medlen för att nå målen. Planeraren
bedriver emellertid politik då denne planerar.
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Diskussionen om relationen mellan politik och planering berör
också relationen mellan struktur och aktör. Om diskurser är de socialt
vedertagna förgivettagandena inkluderar strukturer de materiella, sociala, kontextuella och institutionella förhållandena som omger oss. Det
kan vara överordnade politiska samhällsstrukturer, som de nyliberala
strömningarna, men också hur exempelvis segregationen tar sig uttryck i staden och den byggda miljön på lokal nivå, som planeringen
behöver förhålla sig till. En central fråga även i detta avseende är i
vilken utsträckning underliggande förhållanden och strukturella omständigheter styr planeringen samt i vilken mån aktörers handlande
kan förändra och påverka planeringen. Det handlar om ifall planeringen som fenomen och förlopp ska förstås ur ett struktur- eller aktörsperspektiv. Gullbergs (2005: 53) självklara svar på detta är att det
rimliga torde vara någon form av förening av de här två perspektiven.
För att förstå planering behöver man således både ta hänsyn till gällande strukturer och aktörers handlande inom eller utom dessa.

En kritisk och normativ ansats
En viktig del av socialkonstruktivismen och det diskursteoretiska
förhållningssättet är att kritiskt analysera och ifrågasätta dominerande
antaganden och föreställningar som tas för givna i samhället. Att den
samhällsvetenskapliga forskningen som bedrivs i någon omfattning
bör vara kritisk är emellertid de flesta överens om, oavsett världsbild
och kunskapssyn. Alvesson och Sköldberg (2008: 314-315) argumenterar i termer om att de flesta borde kunna hålla med om behovet av
att studera förekomsten av kulturella förgivettaganden, etablerade
ideologier, maktförhållanden och institutioner och hur dessa låser eller
begränsar människors sätt att handla. Såväl Sayer (1992: 6) som
Wacquant (2004: 101) uttrycker även de det centrala i att forskning är
kritisk respektive att den har till uppgift att ifrågasätta:
Social science must be critical of its object. In order to be able to explain
and understand social phenomena we have to evaluate them critically
(Sayer 1992: 6).
…to perpetually question the obviousness and the very frames of civic debate so as to give ourselves a chance to think the world, rather than being
thought by it, to take apart and understand its mechanisms, and thus to appropriate it intellectually and materially (Wacquant 2004: 101).

Kritisk samhällsvetenskaplig forskning har, enligt Flyvbjerg (2001: 4),
till uppgift att vara en empirinära aktivitet med syfte att klargöra problem, risker samt möjligheter i samhället. En forskning som kan gene-
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rera nya perspektiv och bidra till förändrad social och politisk praxis
upplevs som eftersträvansvärd. Det utgör en ”social science that mattters” (ibid. 166). Den kritiska forskningens tre överordnade principer
kan vidare enligt Alvesson och Deetz (2000: 20ff) sammanfattas med
begreppen insikt, kritik och transformativ omvärdering. Genom insikt
och tolkning ges möjlighet till kritik som i sin tur ger möjlighet till
transformativ omvärdering och alternativa sätt att förhålla sig till den
sociala verkligheten. Planeringspraktiken lämpar sig väl att undersöka
från en kritisk ansats. Den kritiska samhällsvetenskapen undersöker
med fördel sociala institutioner, ideologier och diskurser för att studera hur aktörers handlande bidrar till att konstruera den sociala verkligheten på ett sätt som gynnar vissa och missgynnar andra (Alvesson
och Sköldberg 2008: 284).
Inom planeringsforskningen existerar en forskningsinriktning som
utgår från ett kritiskt förhållningssätt och synsätt på planering och hur
det praktiseras. Det är en inriktning som flera forskare framhåller det
potentiella värdet av (se Friedmann 2003: 7-8; Gullberg 2005: 48;
Sager 2013: xx). Gullberg (2005: 48) uppfattar inriktningen som kritisk i den meningen att den försöker klargöra ”vad som faktisk sker
eller vad som sker bakom det som till synes ske”. Den kritiska planeringsforskningen har enligt Sager (2013: xx) till uppgift att undersöka
sambanden mellan stadsplanering och de förändrade sociala krafterna,
maktförhållandena, den sociorumsliga ojämlikheten och de politiskinstitutionella arrangemang som formar, och i sin tur formas av, utvecklingen av en nyliberal urbanisering. Kritisk planeringsteori har till
syfte att avslöja, och ifrågasätta, hur planeringen medverkar till de
processer som tar orättvisa för givet. En kritisk planeringsforskning,
och teori, upplevs som effektiv i den utsträckning som den håller liv i
hoppet om att samhället kan förändras åt det mer rättvisa hållet genom
planerade kollektiva åtgärder, trots de starka strukturer som gynnar
intresset för de som redan har det bra ställt.
Forskningsansatsen i denna avhandling har ambitionen att utgöra
en ”social science that matters”, i enlighet med Flyvbjergs (2001)
resonemang ovan, likväl som att den är influerad av Sagers (2013)
kritiska planeringsteori. Jag studerar ett samhällsrelevant problem med
ambitionen att vara empirinära och förhålla mig till den samhällskontext och det sammanhang planeringen sker inom. Sambandet mellan
den nyliberala urbaniseringen och hur det påverkar planeringsinriktningen, och i synnerhet de sociala frågorna, är centralt för studien.
Forskningen har som mål att bidra till insikt genom att ifrågasätta hur
planeringen medverkar till, eller motverkar, segregation och orättvisa i
det urbana. Jag söker i detta sammanhang klargöra problem och möj-
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ligheter kopplade till planeringen. Genom att förhålla mig kritiskt till
planeringen och studera den från en kritisk ansats kan planeringspraktiken belysas på ett sätt som kan bidra till alternativa tolkningar och
generera nya perspektiv. Därigenom kan nya sätt att förstå planeringen
framträda vilket i förlängningen kan komma att förändra och förbättra
densamma genom att göra den mer rättvis. Forskningsansatsen får
därigenom ett inslag av normativitet.
Ett logiskt inslag i en kritisk forskningsansats är någon grad av
normativitet. Kritiken grundas vanligen i en föreställning kopplat till
att något borde vara annorlunda. Westin (2010: 32) sammanfattar den
forskning som ifrågasätter planering från någon infallsvinkel med att
skriva att ”all stadsplaneringskritik är mer eller mindre normativ”.
Detta eftersom den på ett eller annat sätt efterfrågar en annan, ”bättre”
planering. Normativitetstänkande delas i sin tur in i två fält av kritik,
vilka nödvändigtvis inte utesluter varandra. Ett i vilket man kritiserar
planeringens mål, med vilket menas stadsideal och resultat, och ett i
vilket man kritiserar hur planeringen går till. I båda fallen föreslår man
ett annat ”bättre” mål respektive ett annat ”bättre” tillvägagångssätt
för planeringen. Denna avhandling är i detta avseende en blandning
mellan de två fälten då både inriktning och tillvägagångssätt för planeringen studeras.

Empirisk strategi
Från att ha positionerat avhandlingens vetenskapsteoretiska forskningsansats fortsätter jag i detta avsnitt med att precisera och redogöra
för den empiriska strategin vad gäller såväl valet av Järvalyftet och
Norra Djurgårdsstaden som metoderna för att studera planeringen
med. I linje med den överordnade kvalitativa ståndpunkten, den socialkonstruktivistiska ansatsen och den kritiska positioneringen samlas
det empiriska materialet in med hjälp av kvalitativa metoder. Kritisk
forskning, som har till mål att studera sociala institutioner, kan med
fördel genomföras som empiriska studier av kvalitativ och tolkande
karaktär (Alvesson och Deetz 2000: 7).
Den empiriska insamlingen för att erhålla information, kunskap och
förståelse av Stockholms översiktliga planeringsinriktning samt planeringen för Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden har genomförts i
huvudsak genom två kompletterande metoder, textanalys och intervjuer. Att kombinera dessa två tillvägagångssätt möjliggör en rikare
och mer nyanserad framställning av planeringen, således blir även de
analytiska förutsättningarna bättre. Utöver att studera plandokument
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och intervjua planeringsaktörer har jag även genomfört platsobservationer för stadsplaneringsexemplen samt varit med i sammanhang där
jag fått planeringen presenterad för mig.
Det empiriska materialet är i huvudsak insamlat mellan september
2012 och februari 2013, vad avser såväl analys av plandokument,
intervjuer med planeringsaktörer som platsobservationer. Kompletterande insamling har genomförts mellan januari och april 2014. Även
om jag hållit mig à jour med planeringsarbetet kan det föreligga vissa
skillnader i planeringsinriktningen under de olika perioderna, då planeringen är en pågående process. Min uppfattning är dock att ideal,
föreställningar och strategier för planeringen som kunnat utläsas kvarstår även om inriktningen skulle förändras något. Innan jag övergår till
att redovisa för den empiriska insamlingen redogörs för valet av att
studera Stockholms planering genom planeringen av Järva och Norra
Djurgårdsstaden.

Valet av Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden
Stockholms övergripande planeringsinriktning respektive Järvalyftet
och Norra Djurgårdsstaden kan var och en sägas representera fall av
planering. De representerar emellertid skilda abstraktionsnivåer för
planeringen. Det fördelaktiga med att använda sig av fallstudier ligger
i möjligheten att gå på djupet i det som undersöks och därmed kunna
genomföra en grundlig och bra analys. Genom att använda sig av flera
fallstudier i en undersökning, en komparativ studie, ges vidare möjlighet att jämföra resultat från de olika fallen (Bell 2000: 16-18). Det
existerar även flera fördelar med att använda sig av fallstudier baserade på kvalitativa metoder. Kvalitativt inriktade fallstudier gör det
möjligt för forskaren att uppnå en hög nivå av konceptuell validitet, ge
goda möjligheter att utveckla nya hypoteser, förstå orsakssammanband och komplexa relationer. Detta är centralt inom samhällsvetenskapen då många av de variabler man intresserar sig för är svåra att
”mäta”, såsom demokrati, makt och värderingar. Genom att arbeta
mot en utvecklad medvetenhet av sammanhanget och kontextuella
faktorer i forskningen kan bättre hänsyn tas till dessa annars ”svårmätna” parametrar (George och Bennet 2005: 19-22).
En strategi för att välja fall är att man gör ett informationsorienterat
val, vilket går ut på att fall väljs efter vad de förväntas vara (Flyvbjerg
2011: 306-308). Att det finns en viss förkunskap av fallen bidrar till
en bättre forskningsdesign (George och Bennett 2005: 22-24). Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden är valda efter vad de förväntas
vara med utgångspunkt i att de representerar de två identifierade
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stadsplaneringsinriktningarna, förändringsplanering respektive planering för ny stadsutveckling, och därmed att de skiljer sig från varandra
då de utgår från olika situationer och framför allt förutsättningar för
planeringen. De utgör vad Flyvbjerg (2011: 306-308) benämner varierande fall. Varierande fall väljs med fördel för att skaffa kunskap om
olika omständigheters betydelse för process och resultat. Järvalyftet
och Norra Djurgårdsstaden har också valts som studieobjekt för att de
är planområden inom Stockholms stad samt att de är områden som
planeringen pågår för. En fördel med att de befinner sig inom samma
administrativa planområde, och i det avseendet samma kontext, är att
de övergripande målsättningar som ligger till grund för planeringen
överensstämmer samt att de kan ses mot bakgrund av stadens samlade
planeringsretorik. Att planeringenen är pågående innebär att de fungerar som exempel på den samtida planeringen och att planeringen kan
analyseras utifrån rådande planeringsdiskurs och samhällskontext.
Vad resultatet säger något om
Inom samhällsvetenskaplig forskning innehar det kontextuella sammanhanget en central position. Flyvbjerg (2001: 9) menar exempelvis
att kontexten är avgörande för vad samhällsvetenskaplig forskning är
och kan vara då en kontextuell medvetenhet utgör samhällsvetenskapens styrka. Alvesson och Deetz (2000: 141) följer samma resonemang
då de lyfter fram betydelsen av det lokala och den specifika kontexten,
exemplifierat med ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden,
inom samhällsvetenskapen. Kontextens centrala roll anses ge skäl för
en utveckling från universell till lokal teori. Till den kvalitativa samhällsvetenskapliga forskningens styrka hör följaktligen medvetenheten
om det kontextuella sammanhanget. Att resultatet av ett eller flera fall
ska säga något i ett större sammanhang och att det ska vara möjligt att
generalisera upplevs därför som övervärderat. De forskningsresultat
som inte generaliseras bidrar ändå till en kollektiv ackumulationsprocess av kunskap (se Flyvbjerg 2006: 226, 228; George och Bennett
2005: 19). Trots att generaliseringar inte behöver eftersträvas kan
generaliseringar utifrån kvalitativa fallstudier likväl göras, även om
bara ett fall studeras (Flyvbjerg 2006: 228). Det kan inte göras på
samma formella sätt som i kvantitativa studier men detta upplevs inte
heller som det enda sättet att generalisera. Vid kvalitativa fallstudier
upplevs generaliseringarna gå mer på djupet samtidigt som de är mer
villkorade (George och Bennet 2005: 22). Kvale och Brinkmann
(2009: 187) formulerar detta som att:
I postmoderna föreställningar om samhällsvetenskap ersätts generaliseringsmålet med möjligheten att överföra kunskap från en situation till en
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annan under beaktande av den sociala kunskapens kontextualitet och
heterogenitet.

Centralt blir därför att argumentera för möjligheten att generalisera
fallstudiens resultat och slutsatser och varför de skulle hålla för andra
platser, processer, personer, grupper etcetera som inte varit föremål
för studien. Smaling (2003: 11-12) lyfter fram ett tillvägagångssätt att
generalisera som han benämner analogisk generalisering. Det utgår
från ett resonemang om uppenbara likheter mellan det eller de fall som
studerats och andra särskilda fall som inte undersökts. Om egenskaper
relevanta för fallstudiens slutsatser även uppvisas för ett annat tilltänkt
fall skulle resultatet kunna generaliseras till att även gälla det fallet.
Kunskapen om sådana relevanta likheter kan baseras på erfarenhet
eller också kan tidigare forskning och andra empiriska studier ge kunskap om de relevanta likheterna mellan fallen.
Med ett kvalitativt perspektiv behöver man följaktligen inte nödvändigtvis bortse från att försöka säga något om större sammanhang
utan snarare behöver det inte alltid eftersträvas. Så kallad ideografisk
forskning är vanligt inom den kvalitativa ansatsen. Det innebär att
man fokuserar på enskilda unika händelser. Detta kan kontrasteras mot
nomotetisk forskning som söker att komma fram till så generell kunskap som möjligt. Vanligt är även att en mellanposition eftersträvas i
forskningen, med vilket menas att man ämnar säga något mer generellt
men med klara avgränsningar i tid och rum (Lantz 2007: 42). Vad
gäller min forskning och dess resultat är det möjligt att resonera som
att den kan generaliseras till att gälla andra städer med likande planeringsfall. I och med att jag studerar planeringsinriktningar som är
vanligt förekommande på flera platser är det rimligt att argumentera, i
likhet med Smalings (2003) analogiska argumentation, att mitt resultat
säger något om planeringen även på dessa platser. Om förutsättningarna och andra inslag i planeringen är liknande går det att argumentera
för att de relevanta egenskaperna existerar på flera platser. På så vis
blir studien ett mellanting mellan ideografisk och nomotetisk även om
den är ideografisk i sitt utförande.

Textanalys av plandokument
Textanalys, att analysera texter, är en av de mest förekommande
forskningsmetoderna. Utgångspunkten för textanalysen är att språket,
och därmed texter, förmedlar tankar och idéer likväl som att det är en
utgångspunkt för handling (Bergström och Boréus 2000: 16). Planeringspraktiken inkluderar ett antal dokument och internetbaserade
sidor i vilka visioner, målformuleringar, inriktningar, utmaningar och
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tillvägagångssätt för planeringen formuleras. Att använda sig av
skrivna representationer om planering för att studera planeringen är ett
vanligt tillvägagångssätt inom planeringsforskningen. Strömgren
(2007: 73) resonerar exempelvis i sin avhandling, i vilken han undersöker den svenska stadsplaneringspolitiken över tid, i termer av att det
”går att undersöka hur planering har tänkts genom att studera hur det
har talats om planering”. En slutsats som grundas i Wildavskys (1973:
127-128) resonemang om att hur planerare talar och tänker om planering visar på ett förhållningssätt till planeringen och påverkar hur de
handlar.
Att studera skrivna representationer är en insamlingsmetod som
kan anses grundad i ett indirekt observerande av sociala fenomen.
Socialt agerande är inte i direkt fokus utan snarare redogörelser av
agerandet (Andersen och Gamdrup 1994: 73). Jag argumenterar dock,
i likhet med Schønning Sørensens (2007: 19-20) i sin avhandling, för
att plandokumenten utgör mer än bara indirekta observationer av sociala fenomen. Planerna är resultatet av vad planeringsaktörer gör innan
den sociala och rumsliga förändringen blir aktuell, de formar denna
förändring och är således verksamma delar av fenomenet. Planerna
utgör i detta avseende konstruerade representationer och är uttryck för
vad planeringen ämnar leda till och det instrument genom vilket planerare handlar. Sättet att tala och skriva om planering, med koncept
och bilder som centrala beståndsdelar, tydliggör och visar på ett specifikt förhållningssätt till verkligheten och planeringen. Vad som inkluderas respektive inte inkluderas i planerna grundas på överväganden,
vilka i sin tur bygger på prioriteringar och val av vad som uppfattas
som viktigt. Centrala föreställningar om planeringen kan således utläsas genom att studera skrivna och visualiserade representationer av
planeringen. Som en del av textanalysen identifieras och analyseras
även bilder och illustrationer. På samma sätt som att skrivna representationer förmedlar något gör också bilder det varför de med fördel kan
tolkas. Illustrationer är ett sätt att föra fram ett budskap och i planeringen en strategi för att förmedla den visuella föreställningen om den
planerade verkligheten.
En kvalitativ textanalys
Den kvalitativa textanalysen är ett tillvägagångssätt för att identifiera
det väsentliga innehållet i en text, från forskarens perspektiv, genom
”noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den
ingår” (Esaiasson m.fl. 2007: 237). En textanalys handlar om att läsa
aktivt, ställa frågor till texten och ta reda på om texten eller man själv
kan besvara dessa frågor. Textanalys är på så sätt mer än en samman-
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fattning av en text, det är en tolkning av texten. Tolkning handlar i
detta avseende om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs. Därför blir också resultatet av textanalysen min skildring av texten och således är det inte texten som förmedlar en berättelse (ibid. 237, 249).
För den textanalytiska metoden kan två huvudtyper av undersökningar identifieras; dels systematiserande, dels kritiskt granskande.
Jag genomför en kritiskt granskande undersökning när jag studerar
planeringens skrivna representationer. Att kritiskt granska en text
underlättas emellertid om den först systematiserats, det betyder att
texten struktureras för att klargöra tankestrukturen. Någon form av
systematiserande abstraktion upplevs som önskvärd för att underlätta
för analys (se Cope 2010: 284; Esaiasson m.fl. 2007: 237). Avhandlingens syfte och frågeställning fungerar som ett avgränsande analysredskap för systematiserande, då det begränsar textanalysen till vad
jag vill ha svar på (Esaiasson m.fl. 2007: 244). De kritiskt granskande
undersökningarna tar det ett steg längre än de systematiserande undersökningarna genom att de kritiskt reflekterar över innehållet. De kan
delas in i idékritik, ideologikritik och diskursanalys. De övergripande
skillnaderna mellan de tre formerna av kritik utgörs av att idé- och
ideologianalys fokuserar på innebördsaspekten och diskursanalys på
hur olika föreställningar i en text skapas (Bergström och Boréus 2000:
20-21).
En idékritisk analys förhåller sig exempelvis kritisk till i vilken utsträckning en given argumentation uppfylls medan en ideologikritisk
ansats används till att identifiera samhälleliga konflikter, skaffa sig en
uppfattning om sakers tillstånd i ett större sammanhang och säga något om hur samhället styrs (Esaiasson m.fl. 2007: 237-240). För min
del handlar det om att försöka få kunskap om planeringsinriktningen
och vad den förmedlar, för att utifrån det tolka underliggande föreställningar. Jag fokuserar på innehållet i planeringen och vad man vill
uppnå varför innebördsaspekten är central, som i idé- och ideologianalysen. Studien är idékritisk i den meningen att den ämnar svara på i
vilken utsträckning planeringens sociala ambitioner uppfylls och ideologkritisk avseende att den söker att förstå planeringens sociala dimension i ett nyliberalt sammanhang.
Diskursanalysen är i sin tur ett tillvägagångssätt för att studera hur
sociala konstruktioner och makt skapas genom språk och handlingar.
Med en diskursanalytisk metod riktas intresse mot att belysa de maktstrukturer som representerar och ligger bakom en viss verklighetsuppfattning, det vill säga en diskurs (Winther Jørgensen och Phillips
2000: 7). Jag har ett diskursanalytiskt förhållningssätt gentemot tex-
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ten. Jag använder mig emellertid inte av en uttalad diskursanalytisk
metod när jag studerar planeringen eftersom det företrädesvis inte är
konstruerandet av diskurser jag studerar, dock är jag intresserad av
innehållet i diskursen som influerar planeringen. Att ha ett diskursanalytiskt förhållningssätt gentemot texten, snarare än att använda det
som ett praktiskt tillvägagångssätt, är något Tunström (2009: 46) har i
sin avhandling. Hon uppfattar socialkonstruktivism och diskursanalys
som förhållningssätt och teoretiska förutsättningar, vilka hon inspireras av snarare än att hon använder dem som metodologiska tillvägagångssätt. Men som förhållningssätt pekar de emellertid ut vissa typer
av tillvägagångssätt och utesluter andra.
Genomförande
Tillvägagångssättet för textanalysen ofta är skissartat eftersom det
finns en hantverksaspekt av den kvalitativa textanalysen (Esaiasson
m.fl. 2007: 241). En metod för att studera texter, och tillika mitt sätt
att förhålla mig till plandokumenten, är att se den skrivna representationen på två nivåer. Detta genom att identifiera vad som utgör manifesta budskap respektive latenta budskap. Manifesta budskap i texten
är det omedelbara innehållet som texten uppenbart förmedlar medan
de latenta budskapen inte kan utläsas på samma sätt vid första anblicken. De latenta budskapen utgörs av underliggande värden och
föreställningar i texten som förmedlar något i en vidare mening (se
Cope 2010: 282-283; Esaiasson 2007: 250). Det manifesta och latenta
innehållet i en text har paralleller med ett deskriptivt respektive ett
analytiskt förhållningssätt till texten. Det deskriptiva innehållet betraktas som det som ofta svarar på frågeställningar om vem, vad, var, när
och hur. Det analytiska innehållet reflekterar kring det tema som är
intressant för undersökningen. Ofta för det deskriptiva innehållet med
sig något viktigt tema eller mönster för analysen (Cope 2010: 283).
Den genomförda textanalysen av plandokumenten har inte bara till
syfte att vara en deskriptiv redogörelse utan det är företrädesvis den
underliggande innebörden i dokumenten, det latenta budskapet, som är
av intresse. Tillvägagångssättet grundas i idén om att identifiera budskap för att sedermera tolka bakomliggande föreställningar. Den deskriptiva grunden behövs emellertid och har ett värde i sig då den
förmedlar något om planeringsinriktningen att ta fasta på för analys
och slutsatser. I genomförandet av textanalysen intresserar jag mig för
innehållet i plandokumenten – exempelvis ord, begrepp och påståenden som används är intressant – och bildar mig en uppfattning av vad
som värderas i planeringen. Manifesta budskap som identifierats är
exempelvis de stadsutvecklingsstrategier som Stockholms ska plane-
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ras efter. De uttalas explicit i plandokumenten och tydliggör därigenom planeringsinriktningen. De grundas emellertid i värden och underliggande föreställningar om exempelvis stadsliv och livsstilar, vilka
kan relateras till analytiska frågor om för vem, det vill säga latenta
budskap för planeringen som inte uttalas explicit men som kan tolkas i
ett teoretiskt sammanhang.
Redogörelsen av textanalysen i den skrivna texten genomförs som
en återberättande framställning i avhandlingen med hjälp av citat,
omformulerade beskrivningar och sammanfattande referat av innehållet i plandokumenten. Tillsammans utgör de min tolkande sammanfattning av det centrala i planeringsdokumenten från mitt perspektiv.
De citat som finns fyller en viktig funktion då dessa återger planeringsretoriken ordagrant och visar att jag inte applicerat min egen
förutfattade mening på materialet. Relationen mellan referat, citat och
egna analyser är viktig att hålla reda på i den fortlöpande texten. Tydlighet förespråkas i detta avseende, något som särskilt gäller när man
väljer en återberättande framställning (Esaiasson m.fl. 2007: 253-254).

Intervjuer med planeringsaktörer
För att få ett kompletterande och mer heltäckande informationsunderlag om planeringen och hur involverade aktörer resonerar har intervjuer genomförts. Intervjuer används med fördel som en hjälpmetod tillsammans med andra metoder och för att frambringa en förståelse om ett specifikt fenomen, en specifik person eller institution
(Kvale och Brinkmann 2007: 133). Metodens huvudsakliga fördel är
potentialen att beskriva och belysa hur individer uppfattar sin omgivning respektive specifika omständigheter. Att intervjua någon är ett
viktigt sätt att få kunskap om händelser, uppfattningar och erfarenheter (Dunn 2010: 102). Den intervjuansats som används benämns som
den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale (1997: 117-118) definierar
den som ”en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om
ett ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel
där kunskap utvecklas genom en dialog”.
Den kunskap som intervjuer producerar är ett resultat av sociala
konstruktioner av verkligheten, framställd genom dialog. Den kvalitativa intervjun kan därför uppfattas som en subjektiv insamlingsmetod.
Att intervjuformen anses vara subjektiv är ett resultat av att den har
som syfte att lyfta fram den intervjuades egna uppfattningar och förståelse (Lantz 2007: 14). Standardkritiken mot kvalitativa forskningsintervjuer grundas i en liknande kritik som riktas mot kvalitativ forskning i allmänhet. Det vill säga att kvalitativa intervjuer, jämfört med
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kvantitativa metoder, inte är ”vetenskapliga” till följd av i första hand
inslag av den nämnda subjektiviteten, vilket medför problematik vad
gäller bland annat resultatets reabilitet och möjlighet till generalisering
(Kvale och Brinkmann 2009: 184-187). Detta betraktas dock med ett
kvalitativt forskningsperspektiv som en förlegad diskussion vad avser
konstruktionen av kunskap. Inte är det desto mindre centralt att vara
medveten om det mellanmänskliga förhållande som intervjusituationen innebär och vad det har för betydelse för analys och resultat.
Urval
Vid intervjuer skiljer man på respondentundersökningar, då de intervjuade själva och deras tankar är i fokus, och informantundersökningar, då den intervjuade intervjuas i egenskap av sin yrkesroll och/eller
för sin kunskap inom ett ämne. Vid informantintervjuer används den
intervjuade exempelvis som källa (Esaiasson m.fl. 2007: 257-258). De
planeringsaktörer som har intervjuats har gjort det i egenskap av sin
yrkesroll och kunskap om planeringen, således som informanter. I en
informantundersökning motiveras valet av intervjupersoner med att
informanterna, till följd av deras position och yrkesroll, förväntas
inneha en för studien relevant kunskap. Urvalet av informanter för
denna studie har styrts av målsättningen att intervjua personer i ledande och centrala positioner utifrån deras yrkesroll och involvering i
planeringen. Urvalsprincipen har byggt på centralitet och en i förhand
genererad uppfattning om viktiga personer för studien och följaktligen
vilka man vill intervjua, det vill säga ”centralt placerade källor” (ibid.
291-292).
Hur många intervjupersoner behövs? Den retoriska frågan ställer
Kvale och Brinkmann (2009: 129) och deras synnerligen enkla svar
är: ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du
behöver veta”. Deras uppfattning är att många kvalitativa intervjustudier tenderar att överdriva antalet intervjuer, grundat på ett missuppfattat kvantitativt antagande om att fler intervjuer gör studien mer
vetenskaplig. Erfarenheten är istället att studier har mycket att vinna
på att genomföra färre intervjuer och istället ägna mer tid åt att förbereda och analysera dessa (ibid. 129-130). Intervjustudien, och avhandlingen, avgränsas till att i huvudsak fokusera på Stockholms stad som
planeringsaktör. De som intervjuats är företrädesvis planerare i stadens förvaltningar samt verksamma i stadens allmännyttiga bostadsbolag, vilket gör dem till representanter för stadens planering.
Till dem jag intervjuat från staden, tio personer till antalet, hör en
ansvarig planerare för Stockholms översiktsplan, sex personer verksamma inom Järvalyftet och tre personer i Norra Djurgårdsstaden.
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Dessa intervjuer har i Norra Djurgårdsstaden kompletterats med synpunkter och erfarenheter från privata byggherrar verksamma i området
genom konversationer på plats under anordnade visningsdagar. Beslutet har tagits att återge intervjupersonernas svar utan att uppge deras
namn, detta för att inte riskera att någon av intervjupersonerna far illa
genom sitt sätt att uttrycka sig. I referensförteckning är det emellertid
möjligt att härleda den intervjuades rollfördelning för planeringen. Det
framgår även i den fortlöpande texten i de fall en intervju refererar till
en privat aktör för att inte förväxla stadens planering med privata intressen. För intervjustudien har anonymiseringen inneburit att de intervjuade i fall då de själva uttryckt en osäkerhet inför att uttala sig i
frågor som kan uppfattas som politiskt känsliga, kunnat vara mer
öppna i sitt sätt att uttrycka sin mening.
Genomförande
En intervjusituation ställer stora krav på den som intervjuar att genomföra intervjun på ett kvalificerat sätt så att det tilltänkta syftet med
intervjun uppnås (Lantz 2007: 14). Intervju som metod beskrivs av
Kvale och Brinkmann (2009: 182) som ett hantverk. De listar tio kvalifikationskriterier för den hantverksskicklige intervjuaren, tio kriterier
vilka jag förhållit mig till i intervjusituationen. Dessa kvalifikationskriterier hos intervjuaren borgar för en väl genomförd intervju och
därmed även för ett bra underlag för analys och tolkning:
1.
2.

Kunnig – Kunskap i ämnet för att förstå svaren.
Strukturerande – Presenterar syfte, beskriver tillvägagångssätt, avrundar med
en sammanfattning och undrar om intervjupersonen har några frågor att ställa
3. Tydlig – Tydlighet och enkelhet i frågor och tal.
4. Vänlig – Låter intervjupersonen tala till punkt, tillåta okonventionella åsikter.
5. Känslig – ”Lyssnar” aktivt till vad som sägs; kroppsspråk, känslobudskap.
Hur det sägs och även vad som inte sägs. Ger en djupare förståelse än att
bara ta del av orden.
6. Öppen – Lyssnar till vad som är viktigt för den intervjuade, öppen för nya
aspekter.
7. Styrande – Vet vad man är intresserad av, styr intervjun åt det hållet.
8. Kritisk – Tar inte allt som sägs för givet utan ställer kritiska motfrågor för att
pröva tillförlitlighet och giltighet.
9. Minnesgod – Kommer ihåg vad som sägs under intervjun för att få tidigare
uttalande utvecklade och koppla ihop olika delar av intervjun.
10. Tolkande – Klargör och vidgar innehållet i intervjun, presenterar även tolkningar som sedan kan bestridas eller bekräftas av intervjupersonen.
Tabell 2. Tio kvalifikationskriterier för den hantverksskicklige intervjuaren (efter
Kvale och Brinkmann 2009: 182-183).
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Det finns olika typer av frågor man kan använda sig av vid en intervju.
En grundregel är dock att frågorna ska vara lätta att förstå, korta och
inte invecklade i akademisk jargong (Esaiasson m.fl. 2007: 298). En
överordnad indelning av frågor kan göras mellan primära/tematiska
och sekundära/uppföljningsfrågor. Den första kategorin är frågor som
används för att inleda en diskussion om ett nytt tema eller ämne medan den senare består av frågor som förmår den intervjuade att följa
upp och utveckla en fråga som redan diskuterats (Dunn 2010: 105106). De primära, eller tematiska, frågorna ska med fördel vara öppet
formulerade och gärna vara av deskriptiv karaktär för att låta den intervjuade ”få tillfälle att utveckla vad hon eller han upplever som de
viktiga dimensionerna i den företeelse som står i centrum för undersökningen” (Esaiasson 2007 m.fl. 298).
Sekundära frågor, eller uppföljningsfrågor, knyter an till de primära
frågorna för att få ett mer innehållsrikt svar. Denna kategori av frågor
har även en central funktion för att intervjun ska bli så lyckad som
möjligt utifrån dess givna syfte. De styr intervjun i en riktning mot
forskningsämnet ifall samtalet kommit på sidospår efter svar på de
primära frågorna. Frågorna kan exempelvis vara sonderande, då utan
att ange vilka dimensioner som ska beaktas, eller specificerande och
operationaliserande och därmed mer riktade (Kvale och Brinkmann
2007: 151). Utöver de uppföljningsfrågor som kan ställas för att få den
intervjuade att vidareutveckla svar är det befogat att ställa direkta
frågor om sådant man vill att intervjun ska handla om men som inte
kommit upp även om de tematiska frågorna ställts. Även klargörande
och tolkande frågor för att stämma av att man uppfattat ett svar som
den intervjuade avsett bör ställas för att minska risken för feltolkningar (se Dunn 2010: 108-110; Esaiasson 2007 m.fl. 298-299; Kvale och
Brinkmann 2009: 150-152).
Intervjuerna har genomförts på så sätt att jag inledningsvis berättat
om mig själv, avhandlingens inriktning och om de samtycker till att
medverka och till att intervjun spelas in. När det avklarats har ett frågebatteri med inledande frågor, så kallade ”uppvärmningsfrågor”,
ställts beträffande den intervjuades arbetsroll och bakgrund för att
skapa ett gynnsamt och avslappnat samtalsklimat (Esaiasson 2007
m.fl. 298). Att intervjusituationen ska upplevas som lyckad inbegriper
även att intervjufrågorna tar hänsyn till en dynamisk dimension som
bidrar till det mellanmänskliga förhållandet och stimulerar en positiv
interaktion (Kvale och Brinkmann 2009: 146). Presentationen och de
inledande frågorna kan ses som en del i att skapa detta dynamiska
förhållande och få till stånd ett samtalsklimat fritt från spänningar.
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Vid genomförandet av intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide. Det är ett manus som mer eller mindre bestämt strukturerar
intervjuns förlopp, vanligen efter teman som knyter an till undersökningens problemställning. Den halvstrukturerade intervjuguide som
används kan beskrivas som öppen och flexibel. Den innehåller några
övergripande teman som ska täckas in och förslag till frågor under
respektive tema men den öppnar samtidigt upp för att löpande avgöra
hur strikt guiden ska följas beroende på hur intervjun utvecklar sig.
Ordningsföljd och frågeformuleringar kan således komma att ändras
(se Dunn 2010: 110; Kvale och Brinkmann 2009: 146ff).
Intervjuguiden har anpassats efter vem som intervjuats i egenskap
av dennes yrkesroll och ansvarsområde för planeringen. Tre överordnande teman för intervjuguiden kan emellertid identifieras: (1) Övergripande planeringsinriktning, antingen för Stockholm, Järvalyftet
eller Norra Djurgårdsstaden, (2) planeringspraktikens tillvägagångssätt och ansvarsfördelning och (3) planeringens sociala dimension och
planering för social hållbarhet. Intervjuerna har företrädesvis strukturerats efter respektive tema och har inkluderat förslag på frågor för att
uppfylla syftet med intervjun och erhålla den tilltänkta informationen.
Frågorna har varit av olika karaktär; en del mer faktaorienterade och
inriktade på att få den intervjuade att beskriva planeringsarbetet och
inriktningen, andra mer diskussionsorienterade och inriktade på att
höra hur de resonerar i planeringen. Nedan exemplifieras frågor under
det tredje temat, planeringens sociala dimension och planering för
social hållbarhet:
•
•
•
•

Hur planerar ni för social hållbarhet (primär/tematisk fråga)?
Vad inbegriper planering för social hållbarhet för strategier (specificerande sekundär/uppföljningsfråga)?
Hur värderas den sociala dimensionen gentemot andra värden i
planeringen (diskuterande/resonerande fråga)?
Anser du således att […] är den viktigaste strategin för att åstadkomma social hållbarhet (tolkande/klargörande fråga)?

Risken för intervjuareffekter är något man bör vara medveten om när
man genomför intervjuer eftersom intervjusituationen är en kommunikationsprocess i vilken två personer påverkar varandra. Denna påverkan beror bland annat på bakgrundsfaktorer (ålder, kön, utbildning,
etnicitet), psykologiska faktorer (perceptioner, attityder) samt beteendefaktorer (hur frågor ställs och besvaras) (Andersen och Gamdrup
1994: 80-81). En överordnad omständighet som påverkar intervjusituationen och samtalet är maktrelationen mellan intervjusubjektet och
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forskaren. Forskaren är i regel den som designar intervjustudien och
ställer frågorna. Vid intervjuer med personer i yrkespositioner, vilka
verkar som experter, kan detta förhållande emellertid komma att förändras. Personer som är vana att bli intervjuade i sin yrkesroll kan
exempelvis ha förberett vissa samtalsspår för att förmedla sina åsikter
samtidigt som det kan föreligga en maktassymmetri (Kvale och
Brinkmann 2009: 163). Forskaren kan därför komma att bli mer beroende av intervjusubjektet vid denna typ av intervjuer (Cochrane: 1998:
2124) och intervjun kan bli mer som en förhandling mellan forskaren
och den intervjuade (Bradshaw 2001: 204). Det kan därför komma att
krävas en stor skicklighet från den som intervjuar att få in intervjun på
rätt spår. Vid intervjuer med ”experter” är det särskilt viktigt att ha en
viss sakkunskap om ämnet i fråga eftersom en intervjuare som har det
vinner respekt och uppnår en viss symmetri i intervjurelationen (Kvale
och Brinkmann 2009: 163).
Min upplevelse av intervjuerna och intervjusituationen är att de
överlag fungerat bra utan att maktförhållandet mellan mig och den
intervjuade påverkat inriktningen för intervjun. Intervjusituationen har
kännetecknats av öppna och informativa samtal. Jag har varit i förarsätet genom att leda samtalet och ställa de frågor jag ämnat ställa även
om intervjusituationen tagit formen av ett resonerande samtal. Med
det sagt är det inte detsamma som att intervjupersonen inte har en
egen agenda som den följer. De intervjuade svarar från sina perspektiv, vilket också är meningen. Det var bara vid ett tillfälle som den
intervjuade förberett en egen presentation för intervjutillfället. Vid det
tillfället blev rollfördelningen mellan mig och intervjusubjektet annorlunda och jag fick jag anpassa mina frågor till situationen och gå
ifrån intervjuguiden. Men då intervjun i det fallet hade till syfte att
vara mer av informativ deskriptiv karaktär uppfyllde intervjun ändå
sitt syfte.
Från tal till text och analys
Intervjuerna har registrerats genom inspelning för att i efterhand
kunna transkriberas. Intervjuerna har i huvudsak transkriberats i sin
fulla längd förutom i vissa fall då samtalet har hamnat på ett sidospår,
vilket bedömts som ointressant för syftet med intervjun och i förlängningen avhandlingen. Genom utskriften struktureras också intervjun
vilket underlättar det analytiska förfarandet. Att göra en utskrift av
intervjun innebär en översättning från talspråk till skriftspråk. Vid
utskriften överväger jag vad jag tycker är viktigt att ta med och därför
är den i stor utsträckning en tolkning och inledningen på analysen.
Utskrifter är följaktligen inte kopior eller representationer av en verk-
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lighet utan tolkande konstruktioner och användbara verktyg för sitt
syfte (Kvale och Brinkmann 2007: 193-196).
Det existerar ingen ”generell kod” för utskrifter av forskningsintervjuer (Kvale och Brinkmann 2009: 197), inte heller någon standardmetod för textanalys av intervjuutskrifterna (ibid. 208). Vanligt är att
intervjuanalyser genomförs utan att någon specifik analytisk teknik
följs och att man blandar mellan olika metoder och tekniker för att
göra ”allmänna, teoretiskt präglade tolkningar av intervjutexterna”
(ibid. 251). Koncentrering av intervjun, en form av sammanfattning,
är emellertid ett första steg som används för att ta fram det väsentliga
innehållet från intervjuerna. Det är en sammanfattningsteknik där man
omformulerar långa meningar och stycken till korta och koncisa formuleringar utan att innebörden går förlorad (Esaiasson 2007 m.fl.:
305). Jag har använt mig av samma förhållningssätt vid analysen av
intervjuutskrifterna som för textanalysen. Detta förhållningssätt framhålls också som en strategi för att analysera information från intervjuer (Dunn 2010: 125). Det vill säga att först identifiera det uppenbara, det manifesta, som förmedlas för att sedan söka efter att förstå
det i ett sammanhang och se underliggande teman, det latenta. Redovisning av intervjuerna i avhandlingstexten sker löpande i texten och
som citat. Redogörelsen är min tolkning av intervjupersonernas svar.
Citaten har modifierats från talspråk och återges i en läsbar skriftlig
form för att underlätta förståelsen (Kvale och Brinkmann 2009: 301).

Platsobservationer
Utöver att läsa in mig på och analysera plandokument och genomföra
intervjuer med centrala planeringsaktörer har jag också vid ett flertal
tillfällen besökt såväl Järvas stadsdelar som Norra Djurgårdsstaden.
Det grundläggande syftet med observationer är att få kunskap om
platsers kontextuella sammanhang baserat på hur de upplevs och uppfattas med utgångspunkt i det dagliga livet och händelser där (Crang
och Cook 2007: 1). Genom att ha vistats i områdena kan jag för studien på ett fördelaktigare sätt knyta an de existerande planerna för
stadsdelarna till den nuvarande situationen. Särskilt gäller detta för
Järvas befintliga stadsdelar men även för Norra Djurgårdsstaden. Förutom mina egna informella besök har jag i Norra Djurgårdsstaden
deltagit på en guidad studietur med representanter från Stockholms
stad och byggherrar på platsen, närvarat på visningsdagar för enskilda
byggherrar samt informationsdagar i området. Det är dagar som anordnats av staden i samarbete med involverade byggherrar som är i
försäljnings- respektive uthyrningsfasen av sina lägenheter. I samband
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med dessa besök har stadsdelen presenterats och jag har träffat representanter såväl från stadens som från byggherrarna för informella
samtal där jag fått möjlighet höra dem berätta om området och bostäderna utifrån deras perspektiv.

Summering
Forskningsansatsen i avhandlingen vilar på ett grundläggande ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande om verkligheten och kunskap om denna verklighet som socialt konstruerad och subjektiv. En
anledning till den socialkonstruktivistiska ansatsen är att jag urskiljer
planering som en social och diskursiv praktik, vilken står under stark
influens av dominerande föreställningar i samhället. Att ha ett kritiskt
perspektiv i sin forskning utgör en central aspekt inom det socialkonstruktivistiska och diskursteoretiska förhållningssättet. Den utgångspunkten tillsammans med att jag identifierar orättvisor i samhället,
segregation som tydligt exempel, medför att jag har en kritisk ansats
när jag studerar Stockholms planering. Avhandlingen får därigenom
också ett normativt inslag till följd av att den tar sin utgångspunkt i en
kritik.
Den empiriska insamlingen för att skaffa information om Stockholms planering har genomförts framförallt genom kvalitativa insamlingsmetoder i form av textanalys av plandokument och intervjuer
med planeringsaktörer. Det är Stockholms övergripande planeringsinriktning samt Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden som studeras.
Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden representerar två varierande fall
av planering och ger därmed kunskap om olika omständigheters betydelse för planeringens process och resultat. Genom att studera planeringen för de två områdena är det möjligt att komma fram till slutsatser om såväl respektive planeringsinriktning som Stockholms övergripande planering. Slutsatser som med ett kvalitativt perspektiv på generaliseringar kan argumenteras för att gälla andra städer med likande
planeringsfall.
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3. En segregerad stad

Det urbana sammanhanget kännetecknas av socioekonomisk polarisering och orättvisor. Boendesegregation i städer är ett av de tydligaste
resultaten av den sociala polariseringen men också en grundläggande
orsak till orättvisor i det urbana. Boendesegregation är inget nytt utan
fenomenet med olika befolkningsgrupper boende på olika platser i
staden har alltid förekommit. De senaste 30-40 åren dock inneburit en
påfallande sociospatial förändring med såväl tilltagande social som
rumslig uppdelning (Harvey 2008: 32). Den socioekonomiska polariseringens förändrade geografi beskrivs, i ett internationellt respektive
ett svenskt sammanhang, som att:
Cities have always shown functional, cultural and status division, but the
differentiation between areas has grown and lines between the areas have
hardened, sometimes literally in the form of walls that function to protect
the rich from the poor (Marcuse och Van Kempen 2000: 250).
Avståndet mellan fattig och rik var i den klassiska kvartersstaden kanske
några meter, i dagens segregerade storstadslandskap ibland många kilometer (Lilja och Pemer 2010: 16).

Detta kapitel ägnas åt att synliggöra segregationens rumsliga uttryck,
orsaker till segregationen och dess konsekvenser. Kapitlet kommer
även lyfta fram planeringsstrategier för att motverka segregationen i
en svensk kontext. Inledningsvis introduceras emellertid övergripande
samhällsprocesser som har en avgörande betydelse för den tilltagande
sociala polariseringen, och följaktligen segregationen, i samhället. Det
är en utveckling vilken kan relateras till globaliseringen och relaterade
processer som internationell migration, övergången till ett postindustriellt samhälle och en nyliberal politisk-ekonomisk ideologi.

En global värld
Världen är i dag global till följd av att länder och samhällen har knutits samman politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Detta tar sin utgångspunkt i en pågående globaliseringsprocess som bärs upp och
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kännetecknas av transnationella flöden av varor, kunskap, kultur och
människor. Massey (1994: 1) beskriver den globala eran och komprimeringen av tid och rum, som det till stor del handlar om, talande:
This is an era - it is often said - when things are speeding up, and spreading out. Capital is going through a new phase of internationalization, especially in its financial parts. More people travel more frequently and for
longer distances. Your clothes have probably been made in a range of
countries from Latin America to South-East Asia. Dinner consists of food
shipped in from all over the world. And if you have a screen in your office, instead of opening a letter which - care of Her Majesty's Post Office has taken some days to wend its way across the country, you now get interrupted by e-mail.

Globaliseringsprocessen skapar vinnare och förlorare. Såväl vad gäller
länder, regioner som städer men särskilt för människorna på olika
platser och med olika samhällspositioner. Massey (1994: 3-4) har
poängterat denna tvåsidighet som ett resultat av ett maktförhållande
mellan de priviligierade och resursstarka, vilka tillgodogör sig fördelarna och därmed även förstärker sin privilegierade position samtidigt
som de i motsatt ände – fattiga, arbetslösa, gamla och i synnerhet
människor i tredje världen – allt mer begränsas i sina möjligheter.
Detta motsvarar globaliseringens tvåsidighet och människors duala
verklighet.
Internationell migration och ett mångkulturellt samhälle
I den globaliserade eran är internationell migration ett fenomen som
blir allt vanligare. Antalet människor som migrerar över landsgränser
ökar ständigt i antal och volym. Castles och Miller (2003: 1) menar att
detta är något som hör till den globaliserade värld vilken vi lever i,
som de kallar för ”the age of migration”. Orsakerna bakom den internationella migrationen kan relateras till sociala, ekonomiska och demografiska skillnader mellan länder samt politiska faktorer. Vanligt
förekommande anledningar till att migrera internationellt är för att
arbeta eller få återförenas med sin familj. Utöver självvald migration, i
bemärkelsen att man valt att flytta till något, utgörs en stor del av migrationen av människor på flykt från sitt hemland (ibid. 1ff). Ett resultat av den internationella migrationen är att länder blir mer diversifierade och att det framträder städer och regioner med extraordinär kulturell mångfald. Sverige är ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle
och här bor människor med varierande bakgrund, etnicitet, kultur samt
ekonomiska resurser. Migrationen har lett till att vi idag upplever en
mångfacetterad sammansättning av etniska grupper, familjekonstellationer och levnadsförhållanden (Bradley m.fl. 2005: 16).
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Denna mångkulturella utveckling har pågått under lång tid men
ökat i takt under de senaste 30 åren. Historiskt sett har invandringen
till Sverige har varit av begränsad omfattning. Det var först i och med
andra världskriget som invandringen började förändra det svenska
samhället. Efter kriget hade invandringen framför allt karaktären av
arbetskraftsinvandring och det var främst nordiska och europeiska
medborgare som immigrerade. Från och med 1980-talet skiftade immigrationen emellertid karaktär till att domineras av flyktingar från
icke-europeiska länder. Under de senaste 20 åren har invandringen till
Sverige varit relativt jämnt fördelad mellan personer från europeiska
länder respektive icke-europeiska länder. Skälet till att bosätta sig i
Sverige för icke Nordiska medborgare är företrädesvis behovet av
skydd samt familjeåterförening. Fler och fler immigrerar dock för att
arbeta och studera (Magnusson Turner 2008: 9-12). I början av 2013
var 15,4 procent av befolkningen i Sverige, vilket är detsamma som
1,47 miljoner eller fler än sjunde person, utrikesfödda (SCB 2013).
Samtidigt som internationell migration är positivt för såväl enskilda
människor som samhället kan det utgöra en förutsättning för en ökad
social instabilitet och social segregation. Migrationen för följaktligen
med sig planeringsrelaterade utmaningar för landet som berörs (Hedberg och Malmberg 2008: 7). Utmaningarna kan kopplas till att ett
samhälle kännetecknat av mångfald, exempelvis vad gäller livsstilar,
kulturer, etniciteter, är format av olikheter. Därmed finns också en
potentiell grund för motsägelser och konflikter. Migrationen kan medföra att ekonomiska, demografiska och sociala strukturer förändras i
värdlandet. När stadens invånare består av en allt brokigare blandning
av individer med varierande kulturer, egna historier och särskilda
behov innebär det att det urbana sociala livet inte kan tas för givet som
det gjorts tidigare. Den kulturella heterogeniteten resulterar i att den
tidigare föreställningen om medborgarskap och nationell identitet, och
begrepp som ett gemensamt intresse, inte längre existerar på samma
sätt (Sandercock 2003: 20-21).
Ett postindustriellt samhälle
Med globalisering, internationell migration och nya produktionsvillkor har även yrkesstrukturen reformerats och med det de ekonomiska
förutsättningarna förändrats. Övergången från en dominans av traditionell tillverkningsindustri mot en ökning av arbeten inom kreativa
servicenäringar, finansiella verksamheter samt kunskaps- och forskningsintensiva yrken har inneburit en ny internationell arbetsdelning.
Det finns huvudsakligen två skilda synsätt på vilken betydelse globaliseringen och omstruktureringen av ekonomin, från industri- till kun-
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skaps- och tjänstesamhälle, haft för inkomstpolariseringen och, i förlängningen, den sociala och geografiska polariseringen. Sassen (1991,
2001) driver en polariseringstes medan Hamnett (1998, 2003) ifrågasätter Sassen för att istället driva en professionaliseringstes.
Sassen (1991: 13, 2001: 3-4) argumenterar för ett samband mellan
globalisering, ekonomisk strukturförändring och social polarisering.
Hon driver tesen att förändringar i den sociala strukturen är ett direkt
resultat av förändringar i den ekonomiska basen. I de globala städer
hon studerar (New York, London och Tokyo) har den rumsliga koncentrationen av finansiell verksamhet och avancerade servicenäringar
skett på bekostnad av traditionell tillverkningsindustri och förändrat
den urbana, sociala och ekonomiska ordningen. Hennes polariseringstes utgår ifrån att det har blivit en ökning av högavlönade professionella jobb respektive lågavlönade servicejobb. Samtidigt har jobben för
medelklassen, i mellanskiktet mellan dessa två, minskat i och med att
traditionella medelbetalda arbetar- och medelklassjobb försvunnit.
Resultatet av denna utveckling är en inkomstpolarisering som följer av
arbetsdelningen, med ett höginkomststratum och ett låginkomststratum, med konsekvenser för den rumsliga polariseringen. Urban (2008:
31) tydliggör resonemanget:
Omvandlingen av ekonomin, en förändrad social och rumslig uppdelning
av arbetskraften, följderna av övergången från tillverkning av varor till att
istället producera tjänster och förändringar av yrkesstrukturen, har lett till
en polarisering mellan en statusfylld högteknologisk sektor och en lågstatussektor med temporära och lågavlönade servicejobb. Det gav till resultat
en minskad medelklass, medan botten och toppen av ”yrkespyramiden”
växte.

Den ekonomiska omstrukturering som globaliseringen medfört har
med Sassens argumentation följaktligen lett fram till att många högkvalificerade arbeten skapats, men även lett till en efterfrågan på
okvalificerad arbetskraft. Detta innebär en uppdelning av ”working
rich versus working poor” (Musterd och Ostendorf 2005: 174). De
som har den rätta utbildningen eller kvalifikationen får ett välbetalt
arbete medan de som inte har den kompetens som efterfrågas måste ta
ett eller flera jobb med väldigt låg lön. Detta innebär en ökad social
ojämlikhet vilken resulterar i en social uppdelning
Hamnett (1998: 19) hör till en av de mest hörda kritikerna av Sassens polariseringstes. Hamnett förnekar inte inkomstpolariseringen i
sig utan han vänder sig mot innebörden i den yrkesmässiga uppdelningen mellan hög- och lågutbildade jobb, vilket motsvarar högavlönade respektive lågavlönade som Sassen identifierar. Istället driver
han en professionaliseringstes. Medan Sassens tes kan liknas med ett
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timglas, den minskade förekomsten av en medelklass gör att mitten
dras ihop medan expansionen av hög- respektive låginkomstjobb utvidgar den övre och den undre delen, argumenterar Hamnett istället
för att endast de professionella och administrativa yrkena har ökat,
med resultatet att en övergripande förbättring (professionalisering) av
arbetskraften har skett. Med Hamnetts sätt att se på det får alltså fler
det bättre ställt och medelklassen växer. Hamnetts tes kan liknas med
en äggliknande form, fler befinner sig inom medelkategorin medan
över- och underkategorin är jämförbar. Utvecklingen har således varit
att fler relativt sett får det bättre ställt. Med London exemplifieras
tesen:
The transformation of London´s occupational structure and the associated
changes in the structure of earnings and incomes have generated a large
and growing number of high-income professional and managerial workers
(Hamnett 2003: 157).

I linje med Hamnetts resonemang kan en skillnad för Sverige urskiljas
från Sassens polariseringstes. Med ett jämförelsevis väluppbyggt välfärdssystem och traditionellt starka fackföreningar kan flera leva på en
skälig nivå utanför arbetsmarknaden i likhet med att förekomsten av
lågbetalda arbeten motarbetats av facken. Det indikerar att de svenska
förutsättningarna mer liknar Hamnetts professionaliseringstes. Den
svenska situationen har också liknats med vad som kan symboliseras
som ”tvåtredjedelssamhället”. Det är ett samhälle vari en stor medelklass utgör två tredjedelar, vilket motsvarar ”mainstream society”,
medan en tredjedel utgörs av underklass och marginaliserade människor. I den undre tredjedelen befinner sig många etniska minoriteter
(Johansson och Khakee 2001: 86).
Nyliberalism och orättvisa villkor
I samband med globaliseringen av samhället har även en nyliberal
ekonomisk-politisk ideologi växt sig stark. Nyliberalismen är den
globala kapitalismen ledande ideologi (Brenner och Theodore 2002:
350). Harvey (2009: 32) urskiljer hur en ”nyliberal politik och nyliberala principer faktiskt byggdes in i den globala kapitalismens historiska geografi efter mitten av 1970-talet”, medan Sager (2011: 148)
identifierar nyliberalismens samband med globaliseringen och omdaningen av välfärdsstaten som att:
Neoliberalism is arguably the most useful concept available for connecting the political discourses of the economising of social life, the reformation of the welfare states, and the complex processes of globalization.

49

Den nyliberala ideologin grundas i en omstrukturering av förhållandet
mellan privat kapital och det offentliga, till fördel för ekonomisk drivkraft. Den bakomliggande retoriken förespråkar kapitalets fria rörlighet för att optimera kapitalackumulationen. Hinder för denna rörlighet
måste därför undanröjas, hinder som vanligen förknippas offentlig
inblandning på marknaden (se Harvey 2009: 27-30; Sager 2011: 148149). Även om nyliberalismen ideologiskt förespråkar marknadens
frihet uppfattas staten, det offentliga, fortsatt ha ett framträdande inflytande. Wacquant (2009: 307-308) poängterar exempelvis att nyliberalism delvis är ett statligt politiskt projekt och inte enbart en ekonomisk
marknadsregim.
Det nyliberala samhällstillståndet har fått konsekvenser för den sociala välfärden i och med att det påverkar människor olika och resulterar i ökade orättvisor. Nyliberalismen kritiseras för att vara ett projekt
på den övre samhällsklassens villkor för vilka nyliberalismen varit en
stor framgång. En framgång i bemärkelsen att den medverkat till ett
återupprättande av klassmakten och en styrande elit (se Harvey 2009:
27-30; Wacquant 2009: 306-307).10 Wacquant (2009: 308) redogör för
samhällsklimatet under den nyliberala epoken med att skriva: ”while it
embraces Laissez-faire at the top […] it is anything but laissez-faire at
the bottom”. För individer som saknar materiella resurser och efterfrågade kunskaper skapar staten ett socialt och ekonomiskt motstånd,
medan förutsättningarna för välbeställda är långtgående (Forsell 2008:
9). Resultatet av nyliberalismen på individnivå antas vara (Wacquant
2009: 307-308):
•
•
•

Livsmöjligheterna ökar i toppen – de privilegierade, de rika
Osäkerhet i mitten – majoritetsbefolkningen
Minskade eller inga möjligheter i botten – de marginaliserade, ”de
Andra”, de fattiga

Nyliberalismen har haft inflytande på Sveriges, och Stockholms, utveckling (Stahre 2004: 74). Harvey (2007: 115) redogör för den
svenska situationen som en “circumscribed neoliberalization”. Med
detta menas att samtidigt som de nyliberala inslagen blir allt fler existerar fortfarande välfärdsstrukturer i den offentliga sektorn. Sverige
uppfattas vanligen som en välutvecklad välfärdsstat till följd av en
lång tradition av en stark offentlig sektor. Detta är emellertid något
10

Harvey (2009: 27-30) argumenterar för att nyliberalismen i det stora hela varit
ett tillväxtmässigt misslyckande. Att nyliberalismen fortsatt vara dominerande
trots detta förklaras med att man lyckats få alla samhällsklasser att acceptera
individens eget ansvar för framgång med föreställningen att den som inte lyckas
har sig själv att skylla.
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som numera kan ifrågasättas, vilket Mayer (2012-04-11) gör genom
att utrycka det som att ”Sweden’s welfare state is on the way out”. Det
har dock poängterats i andra sammanhang att den svenska välfärdsstaten har visat sig vara motståndskraftig mot långtgående nyliberala
reformer (Lindbom och Rothstein 2004). Sveriges situation kan med
fördel urskiljas som ett mellanläge. Jämfört med nyliberalismens förgrundsländer USA och Storbritannien är de nyliberala inslagen inte
lika allomfattande. Fattigdom är inte lika utbrett och det finns ett fortsatt socialt ansvarstagande från det offentliga i och med långlivade
välfärdsstrukturer (Harvey 2007: 115). Även om nyliberala reformer
tagit vid upplevs sociala institutioner för exempelvis bostadsförsörjning och arbetsmarknad fungera ”ganska väl” (Stahre 2007: 260-261).
Välfärdsstat och urbana aktörer – en fortsatt central roll
Globaliseringen och nyliberalismen utgör tillsammans en inflytelserik
påverkan på utvecklingen i varje land, stad, bostadsområde ända ner
på individnivå. Det ska emellertid inte förstås som en allmängiltig
förklaring till städers polarisering. Staden urskiljs befinna sig i en
skärningspunkt mellan lokala och globala processer (Johansson 2004:
21). Flera forskare argumenterar för att insatser av välfärdsstaten såväl
som urbana aktörers agerande, till vilka institutioner, hushåll och individer räknas, fortfarande spelar en viktig roll för utvecklingen (se
Butler och Watt 2007: 84; Stahre 2007: 261; Van Kempen 2007: 27).
Andersson (1998: 10) formulerar denna uppfattning som att ”vad som
sker i skilda länder och städer avgörs […] inte av blinda globaliseringskrafter utan kanske mer av lokala och nationella samhällsarrangemang”.
Effekterna av globaliseringen lokalt beror till stor del på ekonomiska, sociala och institutionella traditioner och praktiker, likväl som
den lokala kontexten i landet. Den variation som finns mellan städer
vad gäller kvaliteten på offentlig service, tillgången till prisvärda bostäder, segregation respektive integration, är ett explicit exempel på att
städer fortfarande har möjlighet till autonoma beslut (se Borgegård
m.fl.1998: 207; Fainstein 2010: 17-18). Det går följaktligen inte att
bortse från välfärdsstaten och lokala institutioner när det kommer till
att påverka polariseringstendenserna och segregationen. Att den urbana arenan är en viktig plats för politiska, ekonomiska och sociala
initiativ uppmärksammas också i ett svenskt policysammanhang. I en
SOU-rapport (Delegationen för hållbara städer 2012: 5-9) som identifierar fortgående globaliserings- och urbaniseringsprocesser urskiljs
enskilda städers betydelsefulla funktion för att utveckla egna strategier
och för att gå före i utvecklingen med goda exempel, till exempel när
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det gäller hållbar stadsutveckling. Städers utveckling influeras av ett
flertal processer och ”idékomplex” som bildar ramar för de lokala
institutionerna och aktörerna att agera utifrån. Staden har i relation till
dessa en viktig roll som tillväxtmotor att själva styra sin utveckling.
Stockholm är ett exempel på att även om globaliseringsprocessen
leder till att utvecklingen i västvärlden i många avseenden går i
samma riktning visar den pågående utvecklingen ”att utvecklingsförloppen kan ändras och modifieras av lokala aktörer, förhållanden och
traditioner” (Stahre 2007: 260-261) På samma gång som Stockholm
uppvisar kännetecknande inslag av globaliseringsprocesser och nyliberala inslag i stadsutvecklingen så är situationen, jämfört med andra
globala städer, i olika avseenden annorlunda som ett resultat av det
nationella och lokala sammanhanget. Polariseringen upplevs vara
jämförelsevis mindre och nyfattigdomen inte lika omfattande som i
många andra stora städer. En avgörande förklaring uppfattas vara den
långa välfärdspolitiska traditionen och ett inbyggt kulturellt mönster
av social jämlikhet i det svenska samhället (ibid.).

Boendesegregation – i svensk forskning, debatt
och praktik
Från genomgången av hur globaliseringen och interrelaterade samhällsprocesser påverkar förutsättningarna för segregationen övergår
jag i detta avsnitt till att redogöra för segregationskontexten på stadsnivå med utgångspunkt i det svenska sammanhanget. Andersson
(2007: 116) preciserar tre frågeställningar för att studera boendesegregationen utifrån en social- och urbangeografisk ansats, vilka använts
som utgångspunkt: ”Varför är egentligen städerna segregerade, hur ser
segregationsmönstren ut och vilka blir konsekvenserna av segregationen”? I tillägg till dessa ställer jag också frågan vilka strategier man
använt sig av för att motverka segregationen. De fyra frågeställningar
vilka fungerar som disposition för genomgången av boendesegregationen formuleras på följande sätt:
1.
2.
3.
4.

Hur yttrar sig segregation?
Varför är städer segregerade?
Vilka är segregationens konsekvenser?
Vilka är planeringsåtgärderna mot segregationen?

Inledningsvis är det emellertid grundläggande att definiera vad segregation är för att kunna redogöra för det. Segregation är ett uttryck för
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åtskillnad i rummet och boendesegregation är en hierarkisk och rumslig separation av minst två befolkningsgrupper (se Andersson m.fl.
2006: 9, Franzén 2008a: 27). Om en grupp av människor är över- eller
underrepresenterad i ett område jämfört med hur den är fördelad över
hela befolkningen framträder ett segregationsmönster (Van Kempen
och Özuekren 1998: 1632). Segregationen blir därigenom relationell
till sin karaktär. För att ett område ska beskrivas som segregerat behöver det jämföras med ett annat eller med staden som helhet, segregation handlar enligt Andersson (2005: 69) ”om relationer mellan individer, kategorier och bostadsområden”.

Hur yttrar sig segregation?
Tre sociala kategorier av segregation identifieras vanligen; demografisk, socioekonomisk och etnisk. Dessa är i stor utsträckning relaterade, särskilt den socioekonomiska och den etniska segregationen (se
Andersson 2007: 120; Lilja och Pemer 2010: 8). Med demografisk
segregation menas en rumslig uppdelning efter ålder, kön och hushållstyper. Socioekonomisk segregation är detsamma som att klass- och
resursskillnader formar fördelningen av befolkningen i staden. Etnisk
segregation innebär att personer med etniska, religiösa eller kroppsliga
kännetecken bor avsides från personer som har andra kännetecken. En
ytterligare fjärde kategori av segregation som kan identifieras är
livsstilssegregation. En livsstil bär emellertid ofta en stark prägel av
”bestämda ålders-, köns-, klassmässiga och/eller religiös/etniska kännetecken” (Andersson m.fl. 2006: 10)
I samhällsdebatten brukar allt som oftast segregationen sammankopplas med en etnisk dimension. Boendesegregationen urskiljs ta
formen av en uppdelning mellan den ”svenska” majoritetsbefolkningen och etniska minoriteter, vilket utgör den ”etniska delningen” (Urban 2008: 28). Segregationen likställs med utsatta förorter och personer med utländsk bakgrund, eftersom att segregation i dessa fall upplevs som problematisk. Molina (2005: 106) menar att det är därför
segregation ofta refereras till ett ”invandrarproblem”. Utländsk bakgrund blir ett problem även om det inte är grundproblemet, vilket
snarare är bristen på inhemsk befolkning och vad som kan betecknas
som svenskgleshet (Lahti Edmark 2002: 120-121).
Segregationen har dock, till följd av sin relationella karaktär, två
sidor. Segregationens andra sida är däremot mindre omdiskuterad och
problematiserad. Det vill säga bostadsområden som har en proportionellt stor andel människor med höga inkomster, medan boende med
utländsk bakgrund och särskilt med utomeuropeisk är underrepresen-
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terade. Resultatet är att det bildas en uppfattning att människor i dessa
områden inte bor segregerat (se Lilja 2011: 15-17; Lilja och Pemer
2010: 37; Molina 2005: 106; 2008: 54-55).
Bostadssegmentens uppdelning som ett rumsligt kännetecken
Ett rumsligt kännetecken för segregationen, likväl som en orsak till
den, är den geografiska segmenteringen och uppdelningen av olika
boendeformer och upplåtelseformer. Vem som bor var kan kopplas till
boendet. Det existerar en uppdelning mellan att äga och att hyra sitt
boende relaterat till inkomst och kostnader, och därför också etnicitet
(Hamnett 2003: 147, 157-158). Resultatet av vem, eller vilka, som bor
i respektive boendeformer blir rumsligt cementerat eftersom de flesta
bostadsområden är homogena i avseendet att de domineras av en boendeform. Bråmå m.fl. (2006: 11) formulerar det som att ”en övereller underrepresentation av en viss befolkningskategori i ett visst
bostadssegment också visar sig geografiskt”.
Bostadssegmentens uppdelning kan generaliserat exemplifieras
med en överrepresentation av bostadsrätter i innerstaden, äganderätter
i villaområden samt hyresrätter i miljonprogramsförorter (Bråmå m.fl.
2006: 10-11). Denna uppdelning gör sig gällande för Stockholm. I
Stockholms finns mycket stora skillnader mellan hur olika upplåtelseformer är fördelade inom staden och många stadsdelar präglas av ensidighet (se Bråmå m.fl. 2006: 11-14; Stockholms stad 2010: 22).
Molina (2005: 107-109) jämför uppdelningen av upplåtelse- och boendeformerna i skilda bostadsområden, och det faktum att de kännetecknas av varierad bebyggelse, med ”gated communities” eftersom
det resulterar i en tydlig differentiering i stadsrummet som inkluderar
föreställningar om vem som bor var. Även utan närvaron av synliga
grindar existerar dessa mentalt. Det är ett mönster för boendet vilket
upplevs ha resulterat i en permanent uppdelning av klass och etnicitet
på bostadsmarknaden.
I Sverige bor personer med begränsad ekonomi i huvudsak i hyresrätt, medan personer med en bättre ekonomi i större utsträckning tenderar att bo i äganderätt (Boverket 2005: 78). Det existerar i linje med
detta också en koppling mellan etnicitet och bostadens upplåtelseform.
Medan nära hälften av alla personer som invandrat bor i hyresrätt är
motsvarigheten för sverigefödda en tredjedel. För privat ägande är
förhållandena det motsatta, över hälften av den sverigefödda befolkningen bor i äganderätt medan en tredjedel av invandrarna äger sitt
boende (Magnusson Turner 2008: 16-17). Segregationens etniska
delning uppenbaras genom att personer med utländsk bakgrund, särskilt med icke-europeisk, ansamlas på den allmännyttiga hyresmark-
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naden i miljonprogramsförorter med dess karaktäristiska bebyggelse
(se Lilja och Pemer 2010: 4; Urban 2008: 41). I de segregerade förorterna är det vanligt att det existerar så mycket som femtio olika nationaliteter och i vissa fall till och med fler än hundra. De boende delar
egenskapen av att vara invandare men inte etniskt ursprung (se Andersson och Molina 2003: 277; Bråmå 2006: 1144). De ojämlika och
orättvisa förhållandena som existerar på bostadsmarknaden i relation
till människors etniska ursprung har relateras till en ”etnisk hierarki”. I
den finns ”de nordeuropeiska nationaliteterna högst upp och de ickeeuropeiska längst ner i en skala som går från privilegierade positioner
till missgynnade förhållanden” (Ericsson m.fl. 2002: 24-25).

Varför är städer segregerade?
Drivkrafterna bakom de segregationsskapande processerna är flera till
antalet. Två grundläggande bestämningsfaktorer för segregationen kan
dock urskiljas, nämligen materiell struktur respektive handling. Den
materiella strukturen, vilket motsvarar den byggda miljön, kan liknas
med en spelplan för segregationen. Den utgör ett grundvillkor för
segregationen i och med att den byggda miljön skapar förutsättningarna att förhålla sig till och avgör vem som kan bosätta sig var. Handlingsbegreppet i sin tur motsvarar spelpjäserna. Det förutsätter ett
aktörsperspektiv och bygger på att sociala processer genom handling
är avgörande för skapandet av boendesegregation. Aktörerna kan delas
upp på institutionella aktörer respektive hushållen som aktörer. Till
institutionella aktörer räknas kommunen, planerare, markägare, byggherrar och konsulter som är involverade i planeringen (Andersson
m.fl. 2006: 11-12), men också aktörer som verkar på bostadsmarknaden såsom bolåneinstitut, bostadsbolag och mäklare, som genom
sina beslut påverkar segregationsprocessen. Dessa institutionella aktörer brukar kallas för bostadsmarkandens ”gate-keepers” (Van Kempen
och Özuekren 1998: 1643).
Beslut av institutionella aktörer styr de möjligheter människor har
på bostadsmarknaden. Därtill har hushåll och människors egna handlingar, vilka bygger på de preferenser som styr de beslut de tar på
bostadsmarknaden, i den mån de kan välja, en utslagsgivande påverkan på segregationsmönster (Andersson m.fl. 2006: 11-12). Handlingsbegreppet inkluderar en uppfattning att segregationsprocessen
och boendesegregationens dynamik är styrd av strukturer, sociala
konstruktioner och diskurser som påverkar individers, hushålls samt
institutioners handlande. Segregationsprocessen kopplas därmed ihop
med makt och maktrelationer vilket förklarar mer än individuella val.
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Den uppfattningen utgör det idag dominerande strukturella perspektivet i segregationsforskningen (se Harvey 1989: 117-118; Palander
2006: 76; Sundlöf 2008: 35).
Den materiella strukturen, ett resultat av planeringen
Den materiella strukturen är ett resultat av institutionella aktörers
handlande. De institutionella aktörerna har en central roll för såväl
”uppkomsten, reproduktionen och eventuellt brytandet av den etniska
boendesegregationen” (Andersson m.fl. 2006: 14). Kommunen har här
en betydande position som ansvarig för planeringen. Genom markägande och detaljplaner men även som ägare av bostadsbolag har de
stora möjligheter att styra utvecklingen, särskilt med den i praktiken
decentraliserade bostadspolitiken (se Andersson och Molina 2003:
276-277; Andersson m.fl. 2006: 13-14). Lilja (2011: 179) återger det
som att ”stadens planerande institutioner har en viktig roll i utformningen av stadsrummet. De tillhandahåller den urbana ramen, de platser och rum som ger förutsättning för handling”.
En avgörande orsak till segregationen är bostadssegmentens fördelning. Planeringen har en avgörande roll i detta avseende. Bråmå
m.fl. (2006: 11) skriver att ”det råder ett starkt samband mellan segregation och segmentation som har att göra med hur våra städer planerats och utformats”. För Stockholms del har exempelvis planeringen
medverkar till ett bebyggelsemönster som jämförs med ”årsringar” av
olika stadsbyggnadskaraktärer, var och en med en dominans av enskilda bostadssegment. Allmännyttiga hyresrätter i de storskaliga förortsområdena, egna hem-områden och stadsdelar med en majoritet av
bostadsrätter. Uppdelningen mellan de olika stadsbyggnadskaraktärerna bidrar till att tydliggöra ett segregationsmönster för boendet. Det är
en av anledningarna till att Stockholm bedöms vara en ”starkt segregerad stad med sociala och ekonomiska skillnader mellan olika områden” (Stockholms stad 2011a: 24).11
Bostadspolitiken och planeringen har i detta avseende medverkat
till en segregationsskapande process. Resultaten har varit fördelaktiga
för majoritetsbefolkningen, trots ett retoriskt mål att fungera motverkande. Planerandet och byggandet av exempelvis folkhemmet med det
egna hemmet är ett sådant inslag. Molina (2005: 108-109, 112) kallar
det för folkhemmets paradox. Individer och hushåll med någorlunda
resurser har haft möjligheten att förverkliga drömmen om den egna
bostaden och kunnat bosätta sig i attraktiva områden. Samtidigt har
samma bostadspolitik inneburit inga, eller åtminstone väldigt få val11

Hur Stockholms planering medverkat till förekommande segregationsmönster
redogörs för i kapitel 6: Stockholm – Den planera(n)de staden.
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möjligheter, för marginaliserade delar av befolkningen och personer
som invandrat. Dessa grupper har systematiskt hänvisats till hyresrättsbeståndet i vissa bestämda bostadsområden.
Segmenteringen av boendeformerna kan emellertid inte ensamt
förklara segregationen (Bråmå m.fl. 2006: 14). Andersson m.fl. (2006:
11) formulerar det som att ”segmentsammansättningen i sig inte förklarar de geografiska mönster av etnisk boendesegregation som t.ex.
finns i Stockholm”, utan att det är andra processer bakom som spelar
in vem som bor var. Till dessa avses, och hör, verksamma diskurser i
politik, planering och för individers och institutioners handlade kring
boendefrågor. Olika diskurser, och särskilt diskurser kopplade till
förorten och ”den Andre”, bedöms av Molina (2005: 111) som de
”grundläggande delarna i segregationsskapandet”.
En ”vi-och-dom” diskurs som influerar aktörers handlande
Den etniska segregationen anses ha formats av processer vilka leder
individer, grupper och institutioner att tänka, handla och diskriminera
baserat på föreställningar om etnicitet. Bostadsmarknaden differentieras också rumsligt enligt föreställda etniska skillnader vilka tillskrivs
särskilda egenskaper (Andersson och Molina 2003: 262). För det
svenska sammanhanget urskiljs en närvaro av en kulturell rasism,
vilken influerar hur människor uppfattar och förhåller sig till invandring och ”andra” kulturer. Kulturell rasism definieras av Pred (2000:
66) som:
Cultural racism – wherein negative ethnic stereotyping leads to racists effects, to discrimination and segregation, to marginalization and exclusion;
wherein skin pigment, hair color, and other bodily markers are unreflectedly translated into highly charged cultural markers; wherein outward biological difference and cultural difference become automatically (con)fused
with each other and entire groups thereby racialized – is, practically and
discursively, now clearly the most prevalent form of racism in Sweden.

Den kulturella rasismen bygger på en uppfattning att kulturer, vilka
likställs med etnisk tillhörighet, inbegriper skillnader mellan människor och att vissa anses vara bättre än andra. Ställningstagande som
genomsyrar tänkandet legitimerar därigenom sociala ojämlikheter och
ekonomisk orättvisa (se Molina 2005: 110-11; Pred 2000: 72). Det
existerar, i enlighet med kulturrasismen i samhället, en ”vi-och-dom”
diskurs, vilken grundas i skapandet av en identitet och en föreställd
gemenskap. Nationell identitet, exempelvis vad som förstås som
”svenskt”, skapas i ett sammanhang som skiljer sig från vad, och vem,
man uppfattar som annorlunda samtidigt som det hävdar sin överlägsenhet gentemot kulturella skillnader. Vad som tillskrivs innebörden
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av ”svenskt” verkar således som norm mot vilken andra grupper definieras som motsatser till denna norm (se Pred 2000: 111; Tesfahuney
1998: 105; Sandercock 2003: 97-98). Ericsson m.fl. (2002: 102-103)
urskiljer denna inställning i den massmediala representationen av
förorten, men även att planeringsstrategier,
visar på vikten av att fånga och engagera den Andra med förespeglingar
om svenskhet och därmed en normalitet. Det uttalas inte explicit att det är
just svensk man ska vara men den jämförande variabeln är svenskheten,
(svenskheten har ett visst mått av arbetslösa, brottslingar, bidragstagare
och så vidare), därför är det med svenskheten som måttstock som bedömningen av den Andre sker. Att bli jämförd mot en norm betyder att man
utgör en avvikelse och placeras utanför det normala. Genom att klassificera förortsområden som utanför eller utsatta kan avvikelsen också representeras genom platsen och få en lokalitet, en geografi.

De rumsligt segregerade ”andra” uppfattas att döma som en motbild
till svensk normalitet och identitet. Det gäller för såväl platserna som
människorna som förknippas med det annorlunda. Det sker en dikotomisk uppdelning av ”vi-och-dom”, vilken verkar genom en kategorisering av ”det Andra” och ”den Andre” som något annorlunda och
”skrämmande”. För att försöka skydda den hegemoniska identiteten
definieras vissa olikheter, platser såväl som människor, som något att
ta avstånd från samt att frukta. Delar i staden pekas ut som sinnebild
för detta ”andra” och de som bor på dessa utpekade platser stigmatiseras och blir ”de Andra” (se Sandercock 2003: 97-98; Simonsen 2005:
212-213). Denna mentala uppdelning av stadsdelar är central i segregationsprocessen:
För att gå vidare i förståelsen av den etniska segregationens alstrande processer måste vi dock ställa oss frågan om vilka osynliga mekanismer som
finns i segregationens nuvarande dynamik i Sverige? En sådan osynlig
mekanism är de rykten och beskrivningar som omger olika områden i staden. Namn på områden som blir hela begrepp, som Rosengård i Malmö,
respektive Östermalm i Stockholm, berättar en berättelse om den fula respektive den vackra stadsdelen (Ericsson m.fl. 2002: 25).

Särskilt är det synen på förorten som har kommit att påverka och reproducera den etniska segregationen och uppdelningen mellan ”vioch-dom” och ”den Andre” (Molina 2005: 106). Franzén (2008a: 37)
uppmärksammar hur förorten diskursivt skapas som ”det främmandes
annorlundahet”. Förorten och miljonprogrammets innebörd har förändrats från att representera framtiden till ett misslyckande som får
verka som symbol för annorlundahet kopplat till en farosyn (ibid. 41).
I meningskonstruktionen kring förorten som plats i den svenska stads-
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byggnadsdiskursen har förorten inringats som en problematisk plats,
med formuleringar som ”problemförort”, ”segregerad förort” eller
”invandrartät förort” (Tunström 2009: 78-80). Stadens sociala problem blandas därmed ihop med förort och miljonprogram och de boende. Den diskursivt ”andra” har således också blivit rumsligt genom
att förorten pekats ut som sinnebilden för detta ”andra”. De kategoriserat diskriminerade blir därmed även de rumsligt slutna och de socialt
marginaliserade blir geografiskt marginaliserade. På det viset blir
förgivettagna föreställningar av kulturell rasism konkretiserade i den
urbana miljön (se Ericsson m.fl. 2002: 36; Pred 2000: 98-99).
Närvaron av en kulturell rasism och en “vi-och-dom” diskurs får
genomslag för segregationens sociorumsliga resultat i och med att den
förstärker segregationsprocessen. Det är efter den här logiken som de
olika aktörerna, institutioner och hushåll, handlar enligt och allt eftersom tiden går blir dessa kulturella normer och uppfattningar allt
mer befästa i samhället. Detta eftersom den blir införlivad i människors vardagspraxis, regler och lagar samt i idéer och meningsskapande. Sammantaget är etniskt diskriminerande handlingar vanligt förekommande, mer eller mindre medvetet, mot människor från andra
kulturer vilka uppfattas som annorlunda eftersom dessa uppfattas som
”den Andre” (se Molina 2005: 110-112; Sandercock 2003: 97-98).
Mobilitet som medskapare till segregationen
Människors mobilitet bidrar till segregationen och främst genom den
selektiva migrationen. Den materiella struktur som planeringen, och
andra institutionella aktörers beslut, resulterar i kan som nämnts liknas
med segregationens spelplan. Individers och hushålls handlande på
denna spelplan, efter en anpassning till ett större sammanhang och
rådande diskurser – som ”vi-och-dom” diskursen – är medskapare till
segregationsmönstren. Det är till övervägande del majoritetspopulationen som genom deras flyttbeteende har varit både medskapare samt
reproducerat invandrartäta bostadsområden genom att antingen undvika att flytta till dessa områden eller om möjligt flytta där ifrån (se
Andersson m.fl. 2006: 14; Lilja och Pemer 2010: 9). Den självvalda
segregationen och ”den ”svenska” medelklassens koncentration till
vissa förorter eller stadsdelar bidrar i hög grad till stadens uppdelning”
(Delegationen för hållbara städer 2012. 14). Lilja (2011: 23) uppfattar
det för Stockholms del som att livstilspreferenser styr var man flyttar
och att det är en relaterad anledning till att majoriteten valt bort förorten:
Den segregerade staden speglar de nya stockholmarnas värderingar om en
urban livsstil. De ekonomiskt starka hushållen, de som kunnat välja bo-
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stad, har uppenbarligen valt bort de traditionella förorterna. Valet har
istället fallit på innerstaden, äldre närförorter med innerstadskvarter som
Aspudden och Midsommarkransen, eller villaförorter.

Andersson och Molina (2003: 271-272) skildrar hur, vad de benämner
som, segregationsgenererande och segregationsgenererade flyttningar
medverkar till den etniska boendesegregationen. Det som startar vad
som kan förstås som en negativ spiral av in- respektive utflyttningar
från ett bostadsområde är en segregationsgenererande migration.
Denna tar vid då ett bostadsområde når ett läge då andelen ”ickesvenskar” är högre än för staden i övrigt. Detta sker när majoritetspopulationen flyttar, eller undviker ett område, samtidigt som människor
med en annan etnisk bakgrund än den svenska samt andra ekonomiskt
och politiskt marginaliserade grupper flyttar dit.12 Med några få undantag har denna utveckling inträffat i bostadsområden som i huvudsak består av hyresrätter i storskaliga hyreshus, vilka uppvisat en hög
omsättning och vakanser.
När denna migration tilltagit får det direkta såväl som indirekta
konsekvenser för de boende som bor kvar, exempelvis till följd av
förändrade villkor för offentliga institutioner som exempelvis skolor
och sjukvård. Det kan röra sig om att fler icke-svenskspråkiga elever i
skolan medför kvalitetsproblem och med det uppstår farhågor från
föräldrar kring deras barns skolgång. Den symboliska dimensionen
innebär att områdets rykte förändras till det sämre som en följd av
områdets förändrade karaktär. Detta leder till flyttrörelser som uppkommer på grund av den inledande sekvensen av de segregationsgenererande flyttningarna och de förändrade och försämrade förutsättningarna i bostadsområdet samt den förändrade symboliska dimensionen.
Personer med den ekonomiska möjligheten att flytta gör oftast så och
dit hör främst den ”svenska” majoritetspopulationen (Andersson och
Molina 2003: 271-275).
Fenomenet med de segregationsgenererade flyttningarna påminner
om ”white flight” förhållandet som påvisats för den amerikanska kontexten. White flight-hypotesen grundas på uppfattningen att den etniskt vita befolkningen flyttar, eller ”flyr” översatt, från ett område när
andelen etniska minoriteter överskrider en viss andel av befolkningen.
En kritisk nivå som liknas med en ”tipping point” (Goering 1978: 68).
På senare tid har ”white flight” kommit att kompletteras, och ersatts,
12
Att personer som invandrat flyttar dit beskrivs som resultatet av en placeringsstrategi, som är en del av rasifieringsprocessen i samhället, som bidragit till en
ökad densitet av invandrargrupper. Detta skulle dock inte varit möjligt om majoritetspopulationen av etniska svenskar hade stannat kvar (Andersson och Molina
2003: 271-272).
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med begreppet ”white avoidance” som med ett bredare perspektiv
även inkluderar hur den etniska majoriteten undviker att flytta till
vissa områden (Clark 1992: 451-453). Det beteende som påverkar
segregationen mest i det svenska sammanhanget numera, i den redan
segregerade kontexten, uppfattas vara valet att undvika denna kategori
av stadsdelar, således ett ”avoidance-beteende” (Bråmå 2006: 1143).

Vilka är segregationens konsekvenser?
Boendesegregation för med sig flera interrelaterade konsekvenser,
såväl på individ-, stads- som samhällsnivå. Segregation behöver dock
inte vara något negativt, ett socialt problem blir det först när uppdelningen är en konsekvens av ojämna maktrelationer. Boendesegregation som ett resultat av ojämna maktrelationer skapar ”insiders” respektive ”outsiders” i samhället (Franzén 2008a: 27). Palander (2006:
81) sammanfattar de problem som enligt forskningen anses hänga
samman med boendesegregation på ett förtjänstfullt sätt. Flertalet av
de negativa konsekvenserna kan relateras till den ojämna fördelningen
av makt och i förlängningen representation i samhället:
•
•
•
•
•
•
•
•

Social exkludering
Begränsade (val)möjligheter och livschanser
Socialt avstånd, minskad social sammanhållning i samhället,
fragmentering och alienation
Stigmatisering
Utsatthet
Olika möjlighetsstrukturer i olika bostadsområden och därmed
negativ påverkan av grannskapseffekter
Befästande av en social hierarki och kulturell hegemoni
Ojämn tillgång till makt

Det övergripande problematiken med boendesegregation är kopplat till
den marginalisering och sociala exkludering det innebär för boende i
områden vilka igenkänns som segregerade. Social exkludering jämförs
av Schierup och Urban (2007: 59-60) med ett ”beskuret medborgarskap”, vilket innebär att man systematiskt diskrimineras gällande ekonomiska, politiska och sociokulturella resurser samt möjligheter. Resultatet blir att man inte har möjlighet att delta i samhället på samma
villkor som andra och således upplever begränsade valmöjligheter och
livschanser. En orsak till den sociala exkluderingen är den stigmatisering, det vill säga den negativa bild som finns av dessa platser, vilken
färgar av sig på de som bor i dessa områden. Exempelvis har den
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stigmatisering som skett av personer med utländsk bakgrund i förorter
kategoriserat dem som annorlunda och som ”icke-vanliga”. Därför blir
de också utsatta för en rad diskriminerande handlingar som gör att de
förhindras att delta i, eller får försämrad tillgång till, utbildning, arbetsmarknad, bostadsmarknad, privat och offentlig service, politiken
och i vardagen (se Dahlstedt 2007: 11-13; Ericsson m.fl. 2002: 103104; Palander 2006: 77-79).
Bostadsområdet, eller snarare grannskapet13, har också visat sig ha
betydelse för människors möjligheter genom förekomsten av så kallade grannskapseffekter. Med grannskapseffekter uppfattas individens
livschanser och socioekonomiska utveckling ha med den socioekonomiska omgivningen att göra. Det har påvisats att det påverkar människor negativt att bo i ett marginaliserat och utsatt bostadsområde, med
många fattiga, lågutbildade och utlandsfödda, och en majoritet av
personer i samma situation. Bland annat vad gäller studieresultat,
hälsoeffekter samt inkomster och sysselsättning. Den genomgående
trenden, om än med vissa undantag, är att boende i marginaliserade
områden har en sämre utveckling medan boende i välbärgade områden
har en bättre (se Andersson 1998: 97; 2001: 1997-1998; 2009: 54-57;
Hugosson och Maandi 2008: 19-22; Lilja och Pemer 2006: 6-7).
Segregationen, och att människor med olika bakgrund och erfarenheter bor avskilt från varandra, medför också bristande kontakt mellan
människor. I ett socialt, kulturellt och etniskt segregerat urbant landskap kännetecknat av barriärer, geografiska såväl som mentala, uppstår hinder gentemot spontana möten och vardaglig interaktion mellan
individer (Wikström 2005 47-48). När det sociala avståndet ökar mellan olika sociala grupper, parallellt med att den sociala sammanhållningen minskar, växer risken för fragmentering och alienation i samhället. Detta får i sin tur konsekvenser för hur normer, värderingar och
identiteter delas mellan människor och hur människor förstår och
accepterar varandra (se Andersson 2009: 61; Lilja och Pemer 2010: 8).
Sernhede (2006: 119) ger uttryck för detta:
Segregationen har skapat klyftor vilka närmast är att betrakta som skilda
världar, vilka sällan kommer i kontakt med varandra. Dessa klyftor producerar ett klimat av okunskap och avstånd som utgör en grogrund för fördomar och projektioner.

Ett resultat av segregationen är att många ungdomar i utsatta bostadsområden lever med känslan av att inte vara önskvärda. De växer upp i
stadsdelar som är utsatta för stigmatiseringsprocesser och blir såldes
13

Med grannskapet inbegrips den direkta boendemiljön och de människor vilka
bor där, det vill säga ens grannar.
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”de Andra”, de som inte är ”riktiga svenskar”. Det är en känsla av
utanförskap tillsammans med en upplevd diskriminering som i förlängningen på olika sätt kan antas ta formen av ett motstånd mot samhället (Sernhede 2006: 106, 119). En konsekvens av att den sociala
sammanhållningen minskat och ökade sociala skillnader är en tilltagande social oro. Uttryck för denna oro kan bland annat kopplas till de
upplopp och oroligheter med bilbränder och stenkastning som kommit
att bli ett inslag i svenska förorter (Forsström 2010).
Eventuella fördelar med segregation
Även om boendesegregation har kommit att karaktäriseras som ett
negativt tillstånd behöver segregationen nödvändigtvis inte vara negativt för alla. För majoritetsbefolkningen är den ofta inte heller det,
åtminstone inte direkt. På samma sätt som man påverkas negativt av
att bo i en utsatt social omgivning antas det ge positiva effekter av att
bo i en social omgivning kännetecknad av hushåll med goda inkomster, hög utbildning eller få etniska minoriteter (Andersson 1998: 97). I
områden med kongregation, det vill säga frivillig geografisk koncentration, och socioekonomisk starka bostadsområden tenderar även såväl privat som offentlig service vara bättre eftersom det ekonomiska
underlaget finns (Hugosson och Maandi 2008: 22-23).
Men även i marginaliserade bostadsområden kan det existera positiva sidor till följd av segregation och rumslig koncentration av etniska
grupper. Den positiva aspekten utgår i dessa fall ifrån att det anses
vara betydelsefullt för medlemmar i etniska grupper att bo jämte sina
landsmän. Det handlar då främst om att etniska nätverk kan fungera
som socialt kapital14 (Urban 2008: 51). Van Kempen och Özuekren
(1998: 1635) framhåller detta som viktigt:
The existence, development and nurturing of social contacts – which are
made possible by the physical proximity of like-minded people – can be
seen as an extremely useful aspect of spatial segregation and concentration.

En rumslig koncentration av etniska grupper i bostadsområdet upplevs
möjliggöra förbättrade möjligheter till sociala kontakter i nätverk.
Sociala kontakter vilka kan fungera som ett skyddsnät genom att bidra
till att exempelvis minska den sociala isoleringen, möjliggöra stöd och
14

Socialt kapital är en teoribildning som bygger på uppfattningen att sociala
nätverk mellan människor är fördelaktiga då det skapar en känsla av sammanhang
för individen i likhet med en samverkan, vilken anses kunna påverka individer och
gruppers produktivitet och därmed bidra till ekonomisk utveckling (se Field 2008:
1; Putnam 2000: 18-19).
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hjälp inom nätverket, men även support för eget företagande. Dock
riskerar starka relationer till den egna gruppen, där man bevarar sin
egen kultur i vilken normer och värderingar skiljer sig åt från den
dominerande kulturen, resultera i social exkludering från samhället i
övrigt (Van Kempen och Özuekren 1998: 1635-1636). De först uppfattade positiva sidorna av att vara en del av ett etniskt nätverk i en
segregerad stad är således oftast inte särskilt fördelaktiga på längre
sikt. Även om etniska koncentrationer underlättar för människor att bli
del av en gemenskap kan denna gemenskap i sin tur bidra till den
sociala exkluderingen i samhället till följd av majoritetsbefolkningen
rädsla och avståndstagandet från det som inte passar in i den kulturella
normen.

Planeringsåtgärder mot segregation15
De två grundläggande orsakerna till segregation, materiella struktur
och handling, är båda under inflytande av politik och planering. Således är det ett rimligt antagande att det även med politik och planering
är fullt möjligt att motverka segregation (Andersson m.fl. 2006: 14).
En förekommande diskussion inom segregationsdebatten är ifall åtgärder mot segregationen ska riktas mot individ- eller områdesnivå
(Lilja och Pemer 2010: 46). Här görs här en avgränsning till att fokusera på planeringsstrategier med ett huvudsakligt mål om att motverka
segregationen på områdesnivå.
Sedan 1980-talet har flera planeringsrelaterade ansatser för att
minska boendesegregationen genomförts. Att motverka och bryta
segregationen har dock visat sig svårt. Boendesegregationen i storstäderna har fortsatt trots att åtgärder för att motverka segregationstendenserna har implementerats (Ericsson m.fl. 2002: 24). Planeringen
kritiseras emellertid för en handfallenhet när det kommer till att motverka segregationen. Molina (2005: 112) urskiljer det som bostadsplaneringens och stadsplaneringens paradox. På ett retoriskt plan har
planeringens aktörer sagt sig vilja motverka segregation men samtidigt
har det funnits en handfallenhet inför den tilltagande etniska och socioekonomiska segregationen. En rimlig förklaring till denna handfallenhet, utöver komplexiteten, är att majoritetspopulationen oftast inte
direkt påverkas av segregationens negativa konsekvenser. Även om
problem med segregation identifieras så förefaller majoritetsbefolk15

I detta avsnitt redogörs för planeringsåtgärder mot segregationen från ett segregationsforskningsperspektiv. En redogörelse för den planeringsteoretiska ansatsen
om hur det är möjligt att planera för en rättvisare stad ges i kapitel 5 – Planering
för mångfald och rättvisa.
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ningen ovillig att agera på denna insikt. Antagligen är det därför det
upplevs som att incitamenten att vända utvecklingen är svaga trots en
medvetenhet om det som påpekas (Delegationen för hållbara städer
2012: 8).
Målsättningarna och strategierna för att motverka segregation är
också ofta allmänt hållna, vilket även det är en bidragande orsak till
handfallenheten. Explicita tillvägagångssätt och vad som rent konkret
ska göras för att uppfylla målet saknas vanligen i planeringen (Holmqvist 2009a: 37-38). Två planeringsstrategier kan emellertid identifieras som dominerande i den svenska antisegregations- och integrationsplaneringen, kritiken mot handfallenheten till trots. Dels idén om
blandat boende, dels områdesbaserade satsningar riktade mot marginaliserade områden. Två strategier vilka båda uppvisar brister avseende
att uppnå de retoriska målformuleringarna vilka ligger till grund för
dem.
Blandat boende
En dominerande planstrategi för att motverka segregation och främja
integration är en idé om blandat boende och social blandning i bostadsområdet (Holmqvist 2009b: 82).16 Blandat boende är en strategi
för att motverka ensidighet, till fördel för variation, vad gäller såväl
bostadssammansättning som befolkning. Den grundas i föreställningen att man behöver träffa människor med olika bakgrund och erfarenheter för att på så vis acceptera varandra och bli integrerade i samhället. Strategin inriktas därför mot att få olika hushåll att bo nära
varandra och på det viset integreras. Ett kausalt samband anses finnas,
i linje med vem som bor i respektive upplåtelseform, mellan ”en
heterogen bostadsstock och en heterogen befolkningsstruktur, där det
förra antas leda till det senare” (Holmqvist 2009b: 21, 88). Två typer
av ensidighet ska motverkas med strategin; dels en ensidig bostadssammansättning, dels en ensidighet vad avser befolkningssammansättning. I efterföljande tabell åskådliggörs ensidighetens dimensioner:

16

I en undersökning som Holmqvist (2009b: 155-58) genomfört uppger den övervägande majoriteten bland kommunala aktörer, fysiska planerare och företrädare
för allmännyttiga bostadsbolag – 70 procent av de kommunala planerarna och
över 80 procent av bolagsrepresentanterna – att de arbetar för att implementera
målet om blandat boende. I kommunala plan- och styrdokument uttrycks målet
om blandat boende i 90 procent av planerna.

65

Ensidighet
Dimensioner

Typ 1
Bostadssammansättning
Hustyp
Upplåtelseform
Lägenhetsstorlek

Typ 2
Befolkningssammansättning
Demografi
Socioekonomi
Etnicitet

Tabell 3. Blandat boende - ensidighet att motverka (Holmqvist (2009b: 22).

Att blanda hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar och därigenom skapa möjlighet för en mer heterogen befolkning upplevs
minska flera av segregationens negativa effekter. Däribland negativa
grannskapseffekter, områdens stigmatisering och relaterat till det områdets upplevda attraktivitet. I synnerhet är det de så kallade endogena
grannskapseffekterna, det vill säga hur man påverkas av den sociala
omgivningen och sina grannars attityder och beteenden, som anses
kunna förbättras med socialt blandade bostadsområden (se Andersson
m.fl. 2006: 32, 47; 2009: 50; Holmqvist 2009b: 88). De förväntade
effekterna av ett blandat boende kan delas in i de tre kategorierna (1)
attraktivitet och stabilitet, (2) områdeskvalité och (3) sociala effekter.
Respektive kategori och vad den innebär åskådliggörs i efterföljande
tabell:
Kategori 1: Attraktivitet och stabilitet
•
Skapar mer arkitektoniskt attraktiva områden som har en större fysisk variation
•
Ger större möjligheter till kvarboende vid förändringar i hushållets sammansättning eller vid åldrande, samt möjlighet att göra boendekarriär
•
Områdena blir stabilare genom att omflyttningen minskar
• Ökad valfrihet genom ett större utbud av olika typer av bostäder
Kategori 2: Områdeskvalité
•
Blandning ger bättre underlag för en varierad service
• Underlättar för kommunen att planera för framtida behov av offentlig service
(som skolor) genom att behovet är relativt konstant över tid
Kategori 3: Sociala effekter
•
Bostadsområden kan fungera som mötesplatser för människor ur olika samhällsgrupper
•
Skapar förståelse och respekt mellan olika samhällsgrupper, vilket främjar
risken för konflikter och främjar harmoni
• En blandad befolkning ger mer levande stadsdelar, där det finns liv dygnet
runt, vilket även skapar en större känsla trivsel och trygghet

Tabell 4. Förväntade effekter av ett blandat boende (Holmqvist 2009b: 160-161).
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Två huvudverktyg identifieras för att åstadkomma den eftertraktade
blandningen, nämligen nybyggnation och ombildning. Den vanligast
förekommande strategin är att genom stadsplaneringen och bostadsproduktionen planera för nybyggnation för att uppnå blandning. Antingen kan det handla om att planera nya bostadsområden, vilka från
början ska kännetecknas av diversifiering vad avser upplåtelseform
och lägenhetsstorlek. I andra fall rör det sig om kompletteringsbebyggelse och då handlar det om att förändra befintliga bostadsstrukturer
och lägga till vad det finns ett underskott av. Det andra verktyget är att
ombilda från en upplåtelseform till en annan, i regel från hyresrätt till
bostadsrätt (Holmqvist 2009b: 212-214). I storskaligare miljonprogramsområden med en dominans av hyresrätter finns följaktligen incitamentet att producera eller ombilda till bostadsrätter eller äganderätter medan det i områden med övervägande del småhus eller bostadsrätter följaktligen borde byggas fler hyresrätter
Det finns två framträdande problematiska inslag med idén om
blandat boende när det kommer till att realisera strategin och uppnå
målet. Antagligen är det också en bidragande orsak till att det av Holmqvist (2009b: 19) upplevs existera en diskrepans mellan idén om
blandat boende och genomförd planering. För att strategin med blandat boende ska bidra till att hushåll med olika socioekonomiska möjligheter ska kunna bo i samma bostadsområden fordras att kostnaderna på det som byggs hålls nere samtidigt som befintliga bostäder inte
stiger för mycket i pris. Det gäller att åstadkomma blandade kostnadsnivåer, vilket inte är en realitet. För som Andersson m.fl. (2006: 46)
formulerar det: ”att enbart variera hustyp och upplåtelseform räcker
inte för att förändra rekryteringen av boende, också kostnaden för
bostaden är utslagsgivande”.
En motståndsfaktor utöver kostnadsaspekten som också gör det
svårt att bryta segregationsmönster är den opposition kompletteringsbebyggelse av hyresrätter i stort sett alltid stöter på. En förutsättning
för att målet om en blandad boende och befolkning ska ses som ett
reellt mål är att det måste gälla alla stadens stadsdelar och inte bara
några få, följaktligen att ett helhetsperspektiv influerar strategin. Det
har blivit en väldigt svår och långdragen process att planera för byggandet av hyresrätter, särskilt i småhusområden men även bostadsrättsområden där hyresrätter upplevs föra något negativt med sig. Det
har gått så långt att man inom planeringen många gånger drar sig för
att sätta igång liknande processer på grund av det förväntade motståndet. En kvalificerad opposition gör då sitt för att förhindra den nya
planerade bebyggelsen. Parallellt finns en osäkerhet att bygga bostadsrätter i de storskaliga förorterna. I dessa fall handlar det allt som oftast
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inte om en negativ opposition utan istället är det farhågor om det finns
ett intresse och om det är ekonomisk lönsamt att bygga. Därför är det
svårt att attrahera privata byggherrar till dessa projekt (Andersson
m.fl. 2006: 40, 46-47).
Områdesbaserade insatser mot segregation
Den andra strategin, vilken urskiljs som huvudstrategin i svensk storstadspolitik och planering (Andersson 2005: 70), för att bemöta segregationens negativa och rumsliga konsekvenser är områdesbaserade
satsningar, eller förändringsplanering med min terminologi. I bostadsområden förknippade med negativ segregation, vilka nästan alltid
motsvarar miljonprogramsförorter, har flertalet satsningar gjorts för att
motverka situationen, förbättra levnadsvillkoren och i förlängningen
bryta segregationen (Lahti Edmark 2002: 44). Att åtgärder för att bryta
segregationen riktats mot dessa områden styrker uppfattningen att
segregationen uppfattats som problematisk främst i de fall det handlar
om en koncentration av låginkomsthushåll och/eller hushåll med ickesvensk etnisk bakgrund i storskaliga förortsmiljöer (Holmqvist 2009a:
38-39).
Traditionen av områdesbaserade program börjar bli lång. En kombination av statligt respektive kommunalt initierade program går trettio år tillbaka i tiden. Motiven bakom och målbilderna har i huvudsak
varit desamma, att motverka segregation och social exkludering, även
om det har formulerats i skiftande ordalag (Urban 2008: 46). Vid de
områdesbaserade insatserna skiljer man på sociala och fysiska problem till boendesegregation respektive åtgärder för att motverka densamma. För det svenska sammanhanget har problemen företrädesvis
härletts till den sociala sfären om än fysiska brister också uppmärksammats. Därför har också problemen angripits med i första hand
åtgärder av social karaktär, även om vissa begränsade fysiska förändringar också genomförts (Andersson 1997: 36). Planeringen befinner
sig vid dessa tillfällen i fält 1 i efterföljande tabell:
Problem
Sociala
Fysiska

Åtgärder
Sociala Fysiska
1
2
3
4

Tabell 5. Problem respektive åtgärder mot segregation (Andersson m.fl. 2006: 36)

Till de sociala insatserna hör framför allt satsningarna på att minska
diskrimineringen och förbättra utbildnings- och arbetsvillkoren för att
öka kompetens respektive arbetskraftsdeltagandet hos de boende. Att
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involvera de boende genom deltagande och delaktighet genom boendedialog har också fungerat som en central förutsättning för att nå en
positiv utveckling och bidra till en ökad plats- och trygghetskänsla. De
fysiska åtgärderna kan kopplas till förändringar i bostadsområdets
utformning, utförande och funktion. Eftersom de storskaligare miljonprogramsområdena är isolerade och ensidiga handlar det vanligen om
att komplettera vad som i dag anses saknas för att de ska fungera. Dit
hör mötesplatser, kultur, service och arbetsplatser, infrastruktur och en
förbättrad bostadsstock (se Andersson 2005: 69-72; Lahti Edmark
2002: 45-46; Lilja och Pemer 2010: 46).
Områdesbaserade insatser riktade mot socioekonomiskt marginaliserade bostadsområden kan ses som en utjämningsstrategi. Planeringen ämnar försöka minska det socioekonomiska avståndet mellan områden och på så vis även boendesegregationen (Holmqvist 2009a: 3839). Andersson (2005: 70) har på ett förtjänstfullt sätt förtydligat de
områdesbaserade satsningarna i relation till segregationens relationella
karaktär. Med efterföljande figur visualiseras en klassmässig segregation och bostadsområdens relationella förhållande till varandra med
utgångspunkt rika respektive fattiga områden. De rikaste områdena är
de som befinner sig uppe till vänster längs gradienten och de fattigaste
är de som är nere till höger.

Figur 1. En schematisk bild över områdesbaserade försök att bryta segregationen
med hänseende till segregationens relationella förhållande (Andersson 2005: 70).

För att segregationen ska minska behöver linjens lutning förändras
mot att bli mer horisontell och mindre lutande. Det innebär att genomsnittinkomsterna behöver öka i fattiga områden och sjunka i rika för
att detta ska bli verklighet (A1 och A2 i figuren). En strategi för att
kunna jämna ut hela linjen anses vara målet om blandat boende och på
så vis få en omfördelning mellan bostadsområden genom inflöden av
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hushåll med högre inkomst i fattigare områden respektive inflöden
hushåll med lägre inkomst i rikare områden (Andersson m.fl. 2006:
39).
Med de områdesbaserade insatserna, och genom att lyfta marginaliserade områden, utan att situationen i övrigt förändras så att de får en
inkomsthöjning (B i figuren) ”kan ett visst brott i segregationen åstadkommas”. Om inkomstnivån i de fattigaste områdena höjs skulle segregationslinjen kunna plana ut i den nedre delen och de absolut fattigaste områdena försvinna. Segregationens huvuddrag skulle dock bestå.
Det sannolika utfallet av att lyfta vissa marginaliserade områden, och
följaktligen av de områdesbaserade insatserna, är emellertid att det
bidrar till att ”flytta enskilda områden uppåt på bostadsmarknadens
kvalitetsstege” (C i figuren). Det troliga scenariot är emellertid att om
ett område genom insatser lyckas och rör sig åt vänster och uppåt på
linjen får det inverkan på andra jämförbara områden. Ett annat område
riskerar då att ”tappa” och bli särskilt utsatt med stigmatisering och
utflyttning av resursstarka och inflyttning av resurssvaga som följd. Calternativet ska därför förstås som fördelaktigt för ett enskilt område,
dess invånare17 och de bostadsförvaltande företagen, men att det skulle
bryta segregationen är inte troligt. Snarare innebär det att bostadsområden i botten byter plats med varandra utan större inverkan på stadens
helhet i stort (Andersson (2005: 69-72).
De områdesinriktade projektens resultat har också kritiserats för att
ha varit begränsade, i varje fall med avseende på att bryta segregationen. Urban (2008: 47) är rättfram i sin kritik då hon liknar insatserna
med ”karaktären av små duttar av politiska insatser för att om möjligt
lindra de vida större effekter som politiken inte kommer åt”. Lahti
Edmark (2002: 120) är inte lika hård i sin kritik. Hon vidhåller att
satsningarna gör en skillnad. Områdens negativa utveckling kan avstanna eller till och med vändas i en positiv riktning, levnadsvillkoren
kan bli bättre i likhet med självkänslan och framtidstron. Skillnaden är
emellertid sällan påtaglig i betydelsen att den kan bryta segregationsskapande processer. Detta ”eftersom det här rör sig om lokala insatser
med ambitioner att påverka de tydligaste yttringarna av mångåriga
marginaliseringsprocesser” (ibid).
Den avgörande orsaken till att områdesbaserade planeringssatsningar inte fungerar fullt ut är segregationens relationella karaktär,
vilket Anderssons (2005) figur redogör för. Eftersom segregation inte
17

Genom riktade satsningar mot ett bostadsområde kan personer i enskilda hushåll uppleva ett ökat välstånd. Hushållens inkomster stiger men samtidigt ökar
sannolikheten att dessa personer flyttar till ett mer attraktivt område.
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är ett isolerat problem avgränsat till utsatta bostadsområden, även om
de områdesbaserade planeringsstrategierna mot segregationen indikerar att så skulle vara fallet, så står utvecklingen i ett utsatt bostadsområde i ett beroendeförhållande till staden som en helhet. Områdesbaserade interventioner uppfattas därför vara av marginell betydelse om
det inte samtidigt pågår ett arbete på strukturell nivå och om inte området betraktas som en del av en helhet. Segregationens relationella
grundkaraktär innebär exempelvis att både hushåll och problem kan
flytta (se Andersson 2005: 69-71; Holmqvist 2009a: 38-39; Lahti
Edmark 2002: 124).
Planering för att motverka segregation i Stockholm
Från och med 1990-talet börjar boendesegregation allt mer uppmärksammas som ett problem i Stockholm (Lundevall 2006: 189). Problematiska förhållanden som identifieras är att innerstaden blir allt exklusivare medan större förorter med ensidig hustyp och övervägande del
hyresrätter uppfattas representera negativ segregation. I ytterstaden
intar de invandrartäta miljonprogramsområdena en särskild ställning i
detta avseende (Stockholms stad 2000: 18ff). I de tre senaste översiktsplanerna för Stockholm (ÖP 90, ÖP 99 och Promenadstaden) har
segregationsmål formulerats.
I ÖP 90 framställs målbilden att Stockholm ska vara en stad för alla
samtidigt som segregationen ogillas: ”Segregationsprocesser måste
med kraft bekämpas och alla ska ha tillgång till en god bostad med
högt ställda kvalitetskrav” (Stockholms stad 1991: 5). I ÖP 99 och
Promenadstaden uttrycks målformuleringarna mot segregation inte
lika distinkt utan man är mer pragmatisk och svävande i sina mål. Att
minska den negativa segregationen identifieras som svårt i ÖP 99
varför arbetet inriktas mot ”att ändå skapa en värdig livsmiljö för dem
som bor där och förhoppningsvis på sikt få ett mer integrerat boende”
(Stockholms stad 2000: 24). I Promenadstaden urskiljs de sociala och
ekonomiska skillnader som existerar mellan stadens delar, och omständigheten att utbildning, inkomstnivå och etnisk tillhörighet speglas
i boendemönstret, som en utmaning för framtidens stadsbyggande.
Utmaningen ligger i första hand i att skapa likvärdiga livschanser för
alla livschanser (Stockholms stad 2010a: 8).
De två planeringsstrategierna som dominerar den svenska antisegregations- och integrationsplaneringen gör sig gällande också för
Stockholm. Att planera för blandat boende och att vid nyproduktion
eller kompletteringsbebyggelse väga in vilken hustyp och upplåtelseform som bäst lämpar sig för att motverka segregation har fungerat
som en övergripande strategi vilken ska tillämpas i hela staden (se
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Stockholms stad 2000: 18; Stockholms stad 2010a: 23). Inställningen
till lämpligheten att eftersträva social blandning i bostadsområdet
uppfattas av Holmqvist (2009a: 13) emellertid som något ambivalent.
I ÖP 99 framförs det som det anses existera fördelar med att bo med
sina gelikar, en term som ”lika barn leker bäst” används exempelvis
(ibid. 23). Vilket Enligt Holmqvist (ibid. 13) antyder det att viss segregation är godtagbar och det är endast när segregation resulterar i
stora koncentrationer av resurssvaga med utländsk bakgrund som det
uppfattas som ett problem. För Stockholms del har inte heller ombildningsverktyget bidragit till ett blandat boende utan istället förstärkt
uppdelningen mellan upplåtelseformerna då de flesta ombildningar
skett i antingen innerstaden eller närbelägna stadsdelar. På dessa platser har det varit väldigt ekonomiskt gynnsamt att ombilda sin bostad
(Holmqvist 2009b: 212-214).
Ett flertal satsningar för att bryta segregationens negativa konsekvenser från 1990-talet har också varit områdesbaserade satsningar
riktade mot de uppfattade problemområdena i ytterstaden (se Holmqvist 2009a: 26-27; Lundevall 2006: 185; Urban 2008: 46). Från
Stockholms sida initierade man exempelvis på mitten av 1990-talet
Ytterstadssatsningen med syfte att vända den negativa socioekonomiska utvecklingen i stadens förorter. Från 1995 till 2002 pågick en
bred och omfattande satsning i tretton bostadsområden vilka urskildes
som socioekonomiskt och fysiskt eftersatta (Holmqvist 2009a: 28).
Målet var att skapa rättvisa levnadsvillkor genom att motverka arbetslöshet, segregation och sociala problem. Sociala insatser och fysisk
förnyelse skulle komplettera varandra. Ett medel för att nå målet var
att involvera de boende och få dem att känna delaktighet och förlängningen en starkare platstillhörighet (se Lahti Edmark 2002: 45-46;
Blomberg m.fl. 1997: 2). Även om ytterstadssatsningen, i likhet med
andra satsningar, i slutändan kom att kritiseras för att ha en marginell
betydelse för bostadssegregationen i stort fortsatte staden initiera områdesbaserade satsningar (Holmqvist 2009a: 29, 31).
Ytterstadssatsningen förbyttes till Stadsdelsförnyelseprogrammet
som pågick från 2003 till 2006. Genom insatserna med stadsdelsförnyelsen ämnade man skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och
ekonomisk utveckling, minska skillnader vad gäller sysselsättning,
utbildning, hälsa, trygghet men också skapa en ökad tillgång till service, kultur och fritidsaktiviteter. Arbetet inriktades även mot att förändra den bild som ofta finns av dessa områden genom att bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer (Danielsson och Hertting 2007: 9). Järvalyftet, som varit igång sedan 2007 (Stockholms
stad 2009a: 5), är en fortsättning på dessa riktade satsningar. Uppstar-
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ten av Järvalyftet beskrivs som en reaktion på att man under väldigt
många år drivit utvecklingsprojekt i ytterstaden utan att de inneburit
någon större förändring, vare sig för områdena enskilt eller relationellt
jämfört med andra områden. Med Järvalyftet är dock ambitionen att
resultatet ska bli annorlunda och bestående (Intervju 2012-11-12). På
vilket sätt återkommer jag till i kapitel 7 där planeringen för Järva
behandlas.
Långsiktighet och ett helhetsperspektiv behövs
Erfarenheterna från anti-segregationsinsatserna är att de har varit av
begränsad karaktär. För att segregationsmönster verkligen ska kunna
brytas behövs en planering som bygger på långsiktighet och som
målmedvetet inriktas mot att motverka segregation till fördel för integration (Andersson 1998: 140). Vidare upplevs ett helhetsperspektiv
för planeringen också som nödvändigt eftersom segregationen är relationellt betingad, vilket de områdesbaserade satsningarnas begränsade
resultat tydligt exemplifierar (se Andersson 2005: 69-71; Hall 1997:
885-888; Lahti Edmark 2002: 124). I en SOU-rapport (Delegationen
för hållbara städer 2012: 15), som tar upp identifierade hinder för
hållbar utveckling, formuleras vikten av ett helhetsperspektiv i planeringen i relation till de områdesbaserade insatserna:
För att rå på problemen med städernas ökade uppdelning behöver kommunerna kombinera åtgärder för att lyfta marginaliserade områden, stadsdelar och förorter samtidigt som man fortsatt inte bidrar till att förstärka
segregationen genom att planera för nya ”monokulturer”.

Relationen mellan ett bostadsområde och staden som helhet är följaktligen viktigt att uppmärksamma i planeringen, genomgående såväl
som vid områdesbaserade insatser. Därför bör man vid planeringen av
ett område ha både ett inåtvänt och utåtvänt fokus, det vill säga ett
helhetsperspektiv, som kompletterar varandra. De inåtvända strategierna är de som avgränsas till bostadsområdet medan de utåtvända ska
relatera till bostadsområdets förhållande till staden som helhet (Hall
1997: 885-888). Vid de områdesbaserade insatser som Hall (ibid.)
exemplifierar denna tes med kopplas de inåtvända strategierna till en
bra boendemiljö, deltagande i planeringen och lokala förutsättningar
till arbetstillfällen. De utåtvända strategierna är de som ska minska de
boendes isolering, motverka stigmatisering och social exkludering,
medverka till ett förbättrat boende för att attrahera nya grupper samt
locka investeringar till området.
Även om områdesbaserade satsningar varit ett dominerande inslag
för Stockholms planering har en medvetenhet dock funnits till, i en-
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lighet med kritiken ovan, att ”ett redan etablerat segregationsmönster
tycks svårt att vända med enbart åtgärder inom utsatta stadsdelar”
(Stockholms stad 2000: 18). I den aktuella Översiktsplanen är stadens
inställning att de områdesbaserade projekten inte är tillräckliga. Även
om de lett till positiva förändringar har inte målsättningarna bakom
projekten uppnåtts då de aktuella områdena fortfarande är marginaliserade och segregerade gentemot resten av staden. Målsättningen är
därför att planeringen ska kännetecknas av såväl långsiktighet som ett
helhetsperspektiv med vilket fokus inte enbart ska vara på de enskilda
stadsdelar utan mer på hur stadens delar förhåller sig till varandra
(Stockholms stad 2010a: 8).

Summering
De samhällsomvälvande förändringarna kopplade till globaliseringen
och relaterade processer av internationell migration, övergångången
till ett postindustriellt samhälle och en nyliberal politisk-ekonomisk
ideologi har påverkat förutsättningarna för segregationen. Dessa processer har förändrat de ekonomiska förutsättningarna och medverkat
till en ökad socioekonomisk polarisering. Hur segregationen sedan
rumsligt utbreder sig, och i vilken omfattning, är dock till stor del
avhängigt välfärdsstatens närvarande, urbana aktörers handlande och
den lokala kontexten för staden i fråga.
Boendesegregationen i de svenska storstäderna, däribland Stockholm, är påfallande. Den kännetecknas av en etnisk dimension med en
uppdelning av svenska majoritetsbefolkningen och etniska minoriteter. Segregationens etniska delning uppenbaras genom att personer
med utländsk bakgrund, särskilt med icke-europeisk, ansamlas på den
allmännyttiga hyresmarknaden i miljonprogramsförorter med dess
karaktäristiska bebyggelse. Bostadssegmentens uppdelning sinsemellan, med majoritet av hyresrätter i miljonprogramsområden, bostadsrätter i innerstaden och karaktäristiska småhusområden med äganderätt i ytterstaden är en central anledning till, likväl som det återspeglar,
segregationsmönstret och dess rumsliga struktur. Detta eftersom det
existerar en uppdelning mellan att äga och att hyra sitt boende relaterat
till inkomst och kostnader, och därför också etnicitet.
Institutioners handlande och majoritetsbefolkningens selektiva mobilitet på bostadsmarknaden har varit, och är, avgörande för segregationen. Bostadspolitiken och planeringen har medverkat till segregationen genom att resulterat i skilda stadsbyggnadskaraktärer med de
olika bostadssegmenten. Majoritetspopulationen har genom deras
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flyttbeteende varit medskapare till invandrartäta bostadsområden genom att antingen undvika att flytta till dessa områden eller om möjligt
flytta där ifrån. Bland annat har livstilspreferenser lyfts fram som en
anledning till att majoriteten valt bort de traditionella förorterna. Gemensamt för båda är att de är under inflytande av, och påverkas av en
diskurs om ”den Andre”, vilken grundas i ”vi-och-dom” uppdelning
och en kulturell rasism. Det är en diskurs grundad i idéer och föreställningar om människor, som både producerar och reproducerar
segregationen.
Segregation är i regel negativt för både individ och samhälle. Det
är dock i första hand de boende i områden vilka är, och igenkänns
som, socialt utsatta och segregerade som utsätts för segregationens
negativa effekter. Den storskaliga förorten har fått utstå som sinnebilden för segregation. De boende i dessa områden har stigmatiserats, det
vill säga fått en negativ bild kopplad till sig, vilken medför att de upplever social marginalisering som begränsar deras livschanser samt
deras frihet att själva forma sina liv. Negativa grannskapseffekter för
bland annat studieresultat, hälsoeffekter samt inkomster och sysselsättning framträder också i marginaliserade bostadsområden. I förlängningen leder segregationen också till konsekvenser på samhällsnivå med ett ökad socialt avstånd mellan människor, vilket kan ta
formen av ett motstånd mot samhället och resultera i demonstrationer
och upplopp.
Strategierna för att motverka segregation har företrädesvis inriktats
mot att planera för ett blandat boende samt att med områdesbaserade
strategier förbättra situationen i utsatta bostadsområden. Blandat boende är en planpolitisk målsättning som bygger på antaganden om
grannskapseffekterer. Genom att blanda bostadsstocken och få olika
hushåll att bo nära varandra ämnas segregationens negativa effekter att
minskas. I realiteten implementeras emellertid inte strategin varken i
den utsträckning eller med de nödvändiga inslagen för att ambitionen
med en social blandning ska kunna uppfyllas. Svårigheter att få till
hyresrätter i områden dominerade av småhus och bostadsrätter, och att
nyproducerade hyreslägenheter är dyra gör att man kan ifrågasätta
meningen med att bygga nya hyresrätter med ambitionen att de ska
bidra till en social blandning.
Områdesbaserade insatser har fungerat som en planstrategi i närmare trettio år med olika satsningar. I huvudsak har det handlat om
sociala satsningar men till viss del även fysiska åtgärder. Segregationen har dock under denna tid intensifierats och kritik har riktats mot de
begränsade resultaten, en begränsning vilken bland annat beror på
segregationens relationella karaktär. För att bryta segregationsmönst-
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ret behöver integrationstänkandet influera all planering och ett helhetsperspektiv är nödvändigt, inte bara de utsatta områdena där segregationen upplevs som ett problem.
Från att ha behandlat problematiken kring den delade och orättvisa
staden och planeringsstrategier för att motverka segregationen från ett
segregationsteoretiskt perspektiv är fokus i de två nästkommande
kapitlen på det planeringsteoretiska perspektivet. Efterföljande kapitel
redogör för hur den nyliberala ekonomisk-politiska ideologin kommit
att inverka på planeringen och resulterat i en nyliberalisering av staden
med vinnare och förlorare. I kapitlet därefter redogörs för samtidens
planerings- och stadsideal, ett ideal som förordar inslag av mångfald
och heterogenitet av såväl människor, verksamheter som bebyggelse i
stadsmiljön, och hur detta ideal kan resultera i en rättvisare och ickesegregerad stad.
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4. En nyliberal planering och
stadsutveckling

Det nyliberala politiska och ekonomiska samhällstillståndet har en
betydande inverkan på det urbana sammanhanget. Enligt Brenner och
Theodore (2002: 375-376) har det skett en urbanisering av nyliberalism till följd av städer blivit strategiska platser för nyliberala policys
och strategier. Det nyliberala politiska och ekonomiska tänkandet har
också blivit djupt förankrat i offentlig förvaltning och förändrat planeringen på ett antal olika sätt. Nyliberala formuleringar upplevs ha
kommit att påverka såväl planeringens tillvägagångssätt, inriktning
som resultat (se Fainstein 2010: 23; Sager 149-150). Det nyliberala
tillståndet är följaktligen centralt i studier av planeringspraktiken eftersom den både konstruerar villkoren för planeringen likväl som det
utövar inflytande på inriktningen för planeringen. Baeten (2012b: 205)
menar dock att det nyliberala förhållandet är något som i stor utsträckning har förbisetts i planeringsteorin och vid analys av planeringspraktiken. Detta trots att det är grundläggande för planeringen och det är i
detta sammanhang som rådande planeringsideal ska implementeras
och en socialt hållbar utveckling ska realiseras. Med detta kapitel
redogörs för hur det nyliberala tillståndet kommit att inverka på planeringens tillvägagångssätt och inriktning, vilken typ av stad det resulterar i samt den kritik som riktats mot att planeringen sker på bekostnad
av sociala ambitioner och socialt ansvarstagande i planeringen.

Nyliberal planering
Utgångspunkten för en nyliberalt influerad planeringspraktik är uppfattningen att det städer är en plats för tillväxt och utveckling. Med
nyliberalismen främjas och normalisera en ansats som sätter övergripande mål om ekonomisk tillväxt främst för stadsutvecklingen (Peck
och Tickel 2002: 47). Ett tillstånd för staden som inte kännetecknas av
kontinuerlig utveckling och tillväxt är således inte förenlig med den
existerande synen på staden med en nyliberal ansats (Baeten 2004:
235). Hall (2002: 379) redogör för denna uppfattning uttrycksfullt

77

genom att likställa staden med en tillväxtmotor som skapar välstånd,
vilken det är planeringen huvuduppgift att smörja för att därigenom
främja den urbana tillväxten.
En omständighet som ligger till grund och leder fram till den överordnade tillväxtinriktningen för planeringen är kapitalets fria rörlighet.
Som en del i globaliseringsprocessen har investeringskapital och företagsverksamhet blivit allt mindre lokalt betingade. Resultatet blir att
det rörliga kapitalet pressar städer att konkurrera om investeringar,
åtminstone uppfattas de behöva göra det, för att fortsätta sina urbaniserings- och moderniseringsprocesser (se Harvey 1989: 348; Sager
2011: 153-156). Planeringen utgår i enlighet med detta ställningstagande från ett konkurrenssammanhang och internaliserar en marknadsorienterad princip som övergripande vägledning för att lyckas i
denna ”tävling” och skapa förutsättningar för tillväxt. Ett kännetecken
på att planeringen sker i ett konkurrenssammanhang är att städer rankas och bedöms utifrån varierande parametrar. Planeringen blir på så
vis medansvarig för att åstadkomma en stad som placerar sig högt upp
på olika internationella rankinglistor (Baeten 2012a: 24-25).
Nyliberal planering – är det möjligt?
Sager (2011: 149-150) identifierar nyliberalism som användbart inom
planeringsteori för att det verkar som en grundläggande notation av
det urbana tillståndet med de bakomliggande politiska trender och de
formella förändringar som formar de villkor under vilka planering
bedrivs och verkar. Något sådant som en nyliberal planering kan emellertid i ett första skede uppfattas som en till synes motstridig idé. Nyliberalism baseras på föreställningen om den fria marknaden och definieras vanligen genom att placeras i opposition till offentlig inblandning (Brenner och Theodore 2002: 350). Den offentliga inblandningen
i planeringen uppfattas därför logiskt, med nyliberala ögon, som en
störning av marknadskrafterna samt som ett hot mot privata intressen.
Planering och nyliberalism bör således vara två motstridiga processer
(Baeten 2012a: 24).
En nyliberal stadsutveckling anses emellertid endast fungera då
markanvändningen kontrolleras och regleras av en offentlig planorganisation. Om den inte regleras, och privata byggherrar och fastighetsägare kan göra som de vill, medför det oförutsedda konsekvenser för
värdet av annan mark och fastigheter. Därför är "planering en förutsättning för nyliberal stadsutveckling [min översättning]" (TaðsanKok 2012: 1-2). Den offentliga närvaron medför en säkerhet och stabilitet över tid. På en marknad med konjunktursvängningar och där lönsamhet är avhängigt andra aktörers handlanden har den offentliga
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planeringen en roll att fylla även med nyliberala ögon då den ”skyddar” fastigheter mot negativa effekter av angränsande verksamheter
genom planerad markanvändning. Planeringen förmedlar således för
den närvarande aktören, byggherre som köpare, vad som kan förväntas
för framtida utveckling i närområdet för investeringen (Sager 2011:
180-181). Allmendinger (2009: 117) ger uttryck för denna uppfattning
och hur planeringen med ett nyliberalt sätt att se på det bör vara:
”There is a need for some form of land use control and […] that control should be centrally directed and orientated to help rather than
hinder the market”. Offentlig involvering i planeringen uppfattas
följaktligen, med ett nyliberalt perspektiv, i huvudsak som berättigat
om det kan uppfattas förbättra resultatet för den privata sektorn jämfört med om planeringen annars skulle styras av marknaden utan en
offentlig inblandning (Adams och Tiesdell 2010: 188).
Den nyliberala planeringen inbegriper emellertid flera spänningspunkter mellan fria marknadskrafter och offentlig planering. Planeringen kritiseras med en nyliberal ansats bland annat att för att vara
oflexibel och för att planprocessen med överklagande är för lång,
vilket sammantaget leder till ökade kostnader för privata aktörer. Men
även om planeringen emellanåt inbegriper en konflikt med privata
investerares vilja att få den mest lönsamma lokaliseringen för sina
byggprojekt har det framkommit att planeringen kan fungera både bra
och dåligt för privata intressen, varför den nyliberala attityden mot
densamma kan uppfattas som något tvetydig. Utöver att planering
skapar förtroende och större förutsägbarhet för privata investeringar
kan den även understödja dessa. Detta sker då planeringen används för
att stärka stadens konkurrenskraft genom fördelaktig behandling av
investerare. Ett exempel på det är stadsutvecklingsprojekt som passar
den nyliberala ideologin och exploatörernas intressen (Sager 2011:
149, 170, 180-181).
En motstridig mentalitet för planeringen
Införandet av ett nyliberalt tankesätt med marknadsinriktade strategier
och mål frambringar en ny mentalitet för stadsplaneringen. Människor
i staden, subjekten för planeringens fokus, behandlas allt mer som
kunder och mottagare av en tjänst i egenskap av ekonomiska aktörer.
Den nyliberala styrningen grundas på idén om det mänskliga subjektet
som en autonom, individuell, självbestämmande och beslutstagande
aktör (se Bondi 2005: 499; Sager 2011: 181). I förhållandet mellan
individ och stat betonas vikten av personlig frihet och personligt ansvar för individen. Människor är själva ansvariga för att lyckas, eller
misslyckas, i samhället. Med detta synsätt åsidosätts samhällets struk-
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turer för att istället fokusera på individens entreprenörsegenskaper
som avgörande för att lyckas (Harvey 2009: 27-30).
Planeringens funktion blir att tillhandahålla förutsättningar för individen snarare än att människor har en uppsättning rättigheter att göra
anspråk på från staden. Det är följaktligen individens egen strävan
som definierar hans eller hennes välmående, säkerhet och lycka i staden. Misslyckande att uppnå en godtagbar nivå behöver inte nödvändigtvis medföra rätten att efterfråga ytterligare insatser från staden.
Fattigdom eller hemlöshet kan med detta synsätt lika gärna vara resultatet av personligt misslyckande snarare än stadens knappa tillhandahållande av exempelvis billiga bostäder. Planeringens roll blir således
inte att sörja för dem som har det sämre ställt eftersom det kan betraktas som ett resultat av ett personligt misslyckande (Baeten 2012a: 25).
Följden blir att staden som rättighet håller på att ersättas med staden
som en möjlighet. Kontrasten upplevs som stor gentemot tidigare
inriktning för planeringen vilken inriktades mot att tillhandahålla
tjänster, service samt nytta för befolkningen (se Harvey 1989: 3-5, 10;
Sager 2011: 153-156)
Nyliberalism, och nyliberal planering, uppfattas emellertid inte
vara en enhetlig sammanhängande strategi utan en serie komplexa och
överlappande strategier som producerar en hybrid form av planering.
Det är bara i en diskursiv mening som nyliberalism verkar som en
okonstlad politisk logik. Inget land, inte heller USA eller Storbritannien vilka brukar utpekas som nyliberalismens föregångare, har implementerat en prototyp av nyliberalismen i dess renaste form. (se
McGuirk 2005: 59-61; Sager 2011: 149). Baeten (2012a: 24-26) instämmer med uppfattningen att nyliberalismen idag är betydligt mer
än en ideologi mot statligt ingripande för att öka den ekonomiska
friheten för kapitalistiska intressen. Istället beskrivs den som en filosofi som uttrycks i vissa attityder gentemot samhället, individen, arbetet och staden. Implementeringen av de nyliberala principerna i stadsplaneringen är långt ifrån ett hegemoniskt projekt. Det kan med fördel
förstås som en strategi, ett sinnestillstånd, en ansats eller ett pragmatiskt sätt att se och göra saker på istället för en sammanhållen planeringsideologi. Om något är det en motstridig styrning som på ett besvärat vis samexisterar med sitt ”andra”, det vill säga stadens sociala
bekymmer, men också former av motstånd.
Den nyliberala planeringen kännetecknas inte av en linjär övergång
från ett socialdemokratiskt projekt till ett nyliberalt. Snarare existerar
flera grader av nyliberal planering vilken utspelas i samma sammanhang som uthålliga och motståndskraftiga delar av det socialdemokratiska projektet. Motståndet tar sig uttryck i beslutsfattares önskan att
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hantera frågor som rör bostäder, service, infrastruktur och arbete även
om dessa är kopplade till exempelvis incitament om social rättvisa
(McGuirk 2005: 67). Den svenska planeringen urskiljs av Baeten
(2012a: 24-26) som variationsrik och komplex nyliberalism, som bär
med sig en betydande del av det socialdemokratiska och modernistiska tankearvet. Planeringen ses som en omstrukturering av tänkesättet
till fördel av det goda med marknaden men för den delen utan att
automatiskt innebära en kollaps av den gemensamma sfären. Den
nyliberala stadsutvecklingen framträder ur den moderna socialdemokratin men innebär inte en avgörande brytning med den. Istället uppfattas den bygga vidare på de socialdemokratiska idealen men formar
dem till att passa dess egna syften.

Planeringsorganisation
Som en del av det nyliberala inflytandet på planeringen har organisationsformerna för planeringen förändrats. Planeringen urskiljs ha gått
från ”a system of representative urban government to one of stakeholder urban governance” (Swyngedouw m.fl. 2002: 566), vilket innebär
från en demokratisk representativ styrning till styrning i nätverk. Planering konstruerad kring partnerskap och samverkan mellan offentlig
och privat sektor är den numera vedertagna organisationsformen för
planeringen. Dessa institutionella samarbeten hyllas i regel och fungerar som den normativa modellen för planeringens organisation (se
Sager 163-164; Swyngedouw m.fl. 2002: 561; Young 1990: 244-245).
Det finns många former av offentlig-privat samverkan och ingen gemensam definition kan inkludera dem alla och beskriva de överensstämmande egenskaperna. Styrning och organisationsform varierar
från fall till fall. De överordnade idéerna bakom samarbetet liknar
emellertid vanligen varandra. En av Sager (2011: 163) användbar
definition är dock att dessa partnerskap är gemensamma arbetsgrupper
där parterna:
•
•
•
•
•

i annat fall är oberoende organisationer
kommer överens om att samarbeta för att nå ett gemensamt mål
skapar en ny organisatorisk struktur eller process för att uppnå
målet
planerar och genomför det gemensamma programmet tillsammans
delar information, risker och belöningar

Denna form av samarbete är ett resultat av en strävan att ge den privata sektorn mer inflytande och för det offentliga att vara en del i ett
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offentligt-privat sammanhang. Incitamenten från kommunens sida till
denna form av samarbete är att man genom att handla samtidigt och
tillsammans med privata aktörer kan öka effektivitet och flexibilitet i
styrning och beslutsfattande, påskynda planberedningen och remissförfarandet samt förenkla planprocessen. Partnerskapen presenteras,
och legitimeras, som ett innovativt tillvägagångssätt som förändrar
tröga offentliga förvaltningsfunktioner genom att utnyttja marknadens
logik och effektivitet (se Sager 2011: 153-156; Swyngedouw m.fl.
2002: 557, 566). Planeringen har också privatiseras i meningen att
privata konsulter och byggherrar utformar egna planer samt att kommunen lägger ut planeringsrelaterade uppdrag på entreprenad för att
sedan beslutas om i den kommunala organisationen. Planering kan
således uppfattas som en vara på en marknad (se Bradley 2005: 174;
Sager 2011: 153-156).
Adams och Tiesdell (2010: 187-190, 198) diskuterar förhållandet
mellan det offentliga och privata i planeringen. Då mycket av den
byggda miljön är producerad och finansierad av den privata sektorn är
det grundläggande för planerare att förstå och att påverka denna
marknad för att vara effektiv. I kontrast till exemeplvis Healey (1992:
13) som menar att planeringen vanligtvis uppfattas stå i opposition till
marknaden, menar de att planerare är marknadsaktörer och att planerares handlande hjälper till att konstruera marknaden. Planerare uppfatttas därför ha stora möjligheter att styra planeringen, även om de inte
alltid inser det själva. De behöver således inte bara acceptera eller låta
rådande marknadsvillkor bero. Planeringen, och planerarna, befinner
sig i ett mellanläge, i en motsättning, mellan att stödja privata vinstdrivande intressen eller att eftersträva allmänna förbättringar i städer.
Baeten (2012b: 206) skriver att planerarna ”operate within, contribute
to, resist or temper an increasingly neoliberal mode of producing
spaces and places”.
Städer, det offentliga, kan följaktligen vara och är fortsatt en ledande aktör för planeringen, även om de resurser en stad har att tillgå i
växande utsträckning är beroende och avhängigt privata finansiärers
intressen (se McGuirk 2005: 59-62; Swyngedouw m.fl. 2002: 557,
566). Den offentliga sektorn uppvisar i enlighet med den nyliberala
ansatsen dock själva en entreprenörsanda för planeringen i strävan
efter att främja tillväxt. Ett urbant entreprenörskap som baseras på
antagandet att det råder konkurrens mellan städer (se Harvey 1989: 35, 10; Sager 2011: 153-156). Entreprenörskap i planeringen kan sammanfattas i att den offentliga sektorn verkar på ett mer affärsmässigt
sätt genom att kommunala institutioner och förvaltningar styr verksamheten likt den privata sektorn eller ersätts av privata aktörer. En
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entreprenörsinriktad planering kännetecknas bland annat av att kommun och planerare inför en proaktiv och ett marknadsinriktat förhållningssätt som syftar till att identifiera möjligheter på marknaden och
hjälpa privata investerare att dra nytta av dem (Swyngedouw m.fl.
2002: 553, 556).
Planering som offentlig-privata samarbeten har kritiserats för att
ske till fördel för det privata intresset och på bekostnad av en demokratisk planeringsprocess (Sager 2011: 164). Huvudaktörerna i de
offentlig-privata nätverken, i vad som utgör planeringens maktfält, är
enskilda personer som innehar nyckelpositioner i den offentliga planadministrationen, byggherrar och konsulter samt arkitektkontor. Dessa
aktörer får en avgörande position för föreställningar och visioner av
stadens framtid genom sin inflytelserika roll för formulering, planering och genomförande av planeringen. Nätverken dem emellan, deras
intressen och målgrupper, blir därför av avgörande betydelse för planeringens inriktning och utfall. De involverade aktörernas egna intressen anses till stor del ligga till grund för besluten med resultatet att de
sociala ojämlikheterna produceras samt reproduceras. Partnerskapen i
planeringen kritiseras för att kringgå, ignorera och marginalisera vissa
sociala grupper (se Flyvbjerg 1998: 225-227; Swyngedouw m.fl.
2002: 570-571; Young 1990: 244-245).
Med de nya formerna för styrande och planering i nätverk mellan
offentlig och privat sektor följer kritik mot att det för med sig ett ökat
avstånd mellan makthavare och medborgare. Offentlig-privata partnerskap har påfallande brister vad avser tillräknelighet, ansvarsskyldighet, representation samt vad avser förekomsten av formella regler
för inkludering och delaktighet. Transparens och öppenhet blir lidande
vilket hämmar medborgardeltagande och tillika den demokratiska
aspekten i planeringen. Med det nyliberala planorganisationen prioriteras marknadsrealiteter och privata vinstintressen över en demokratisk planeringsprocess (se Sager 2011: 164; Swyngedouw, m.fl. 2002:
561, 570-571; Young 1990: 244-245). En paradox i sammanhanget
som identifieras av Swyngedouw m.fl. (2002: 579) är att även om
planeringen har gått mot ökad ojämlikhet vad gäller möjlighet att påverka legitimeras den paradoxalt nog ofta på grundval av att erbjuda
en mer inkluderade, icke-hierarkisk och deltagarorienterad metod för
planering.
Privata intressen i svensk planering
Privata intressen har en inflytelserik roll i svensk planering. Kommuner har övergått till att vara allt mer marknadsanpassade i sitt sätt att
agera och beslutsfattandet har öppnats upp för nya aktörer. Planering-
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en bedrivs i normalfallet genom olika former av offentlig-privata samarbeten och i nätverk (Mukhtar-Landgren 2008: 229). Cars och Thune
Hedström (2006: 161-162) redogör för hur planeringspraktiken influeras av privata intressen. De urskiljer två inslag i planprocessen, vilka
skiljer sig gentemot de föreställningar planeringen grundats på:
Planeringsprocessen som tänkt

Planeringsprocessen i verkligheten

Idé
Programarbete
Planarbete
Utställning/samråd
Antagande
Genomförande

Idé ← Privata initiativ
Programarbete
Planarbete ← Villkorade avtal
Utställning/samråd
Antagande
Genomförande

Tabell 6. Planeringsprocessen som tänkt respektive i praktiken (Cars och Thune
Hedström 2006: 161-162).

Den första har att göra med startfasen i planeringen och initiativtagandet. En förändring som skett är att initiativ flyttats från det offentliga
till det privata och i dagsläget är det mer regel än undantag att privata
aktörer står bakom idé och initiativ. Det har i sin tur, vilket leder in
oss på den andra punkten, medfört att överenskommelser mellan privata aktörer och kommunen blivit allt vanligare. Privata aktörer med
ambition att realisera sitt projekt vet att kommunens, det vill säga
politikernas, acceptans behövs på samma sätt som att kommunen är i
behov av externt kapital för att kunna genomföra planeringsprojekt.
Därför är överläggningar och förhandlingar mellan kommun och privata aktörer vanliga. Dessa sker ofta i ett tidigt skede i planeringen då
privata aktörer inte är intresserade av att fortsätta driva ett projekt om
de inte känner att de har kommunens stöd för exploatering (Cars och
Thune Hedström 2006: 162).
Hur inflytelserika privata intressen är, och tillåts vara, i planeringen
upplevs emellertid skilja sig åt. Vid fysisk planering i en svensk kontext har kommunen två ”ess i rockärmen” som de kan använda vid
planförhandlingar med privata intressen. Det ena är kommunalt ägd
mark lämplig för exploatering och det andra är planmonopolet. Planmonopolet ger kommunerna möjlighet att reglera byggprojekt men när
det gäller incitament för att bygga har det ingen funktion. Detta innebär att egen mark är centralt för kommunen för att kunna styra bebyggelseutvecklingen i den riktning man vill (Strömberg 1991: 114).
Jämfört med andra västeuropeiska länder utgör det kommunala planmonopolet och omfattande markinnehavet en väsentlig skillnad vilket
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följdriktigt medför större möjligheter att ta initiativ och styra planeringen (Lilja och Pemer 2010: 45).
Trots detta har, enligt Baeten (2012a: 38-39), privata aktörer i
mångt och mycket tagit över funktioner vilka tidigare tillhörde det
offentliga. Exempelvis vad gäller den övergripande designen, generella mål, målgrupperna för planeringen samt tidsplan. Kommunens
roll har reducerats till att administrera och främja ”krafterna” på den
fria marknaden. Vad som bedöms som bra för marknaden uppfattas
som bra för staden. Men även om privata aktörer fått en mer inflytelserik roll i planeringen är det inte vara detsamma som att den kommunala samhällsplaneringen marginaliserats och förlorat sitt inflytande,
eller för den delen att privata intressen styr planeringen. Stahre (2007:
65-66) urskiljer det som att även om mycket av retoriken vidhåller
marknadens och privata aktörers investeringar som betydelsefulla i
den pågående planeringen, leds de stora projekten i stort sett genomgående fortfarande av stat och kommun. Planeringen bedrivs emellertid på ett affärsmässigt sätt då kommunen övergått till att vara allt mer
marknadsanpassade i sitt sätt att verka.
Cars och Thune Hedströms (2006: 162-166) slutsats är att makten i
svensk planering i själva verket är delad mellan deltagande aktörer
och således inte tillskriven en aktör. Med förutsättningarna som är till
hands är partnerna ömsesidigt beroende av varandra för om möjligt
realisera en plan. Bilden av att all planering kännetecknas av överenskommelser mellan offentliga och privata aktörer stämmer emellertid
inte helt. Khakee och Elander (2001: 246-247) upplever svensk samhällsplanering som fragmenterad mellan två planeringsmodeller, förhandlingsplanering (förhandlande) respektive kommunikativ planering
(samarbetande). Förhandlingsplanering förekommer exempelvis då
privata intressen tar initiativ till om- eller tillbyggnad eller vid större
projekt. Planeringen är kommunikativ och utgår från medborgardeltagande, med staden som styrande aktör, vid de tillfällen social hållbar
utveckling eftersträvas. I en och samma kommun finns vanligen exempel på båda formerna.
Stockholm om sin roll och samarbetet med privata aktörer
Stockholms stad deklarerar att de har möjligheter att styra och påverka
stadsbyggandet genom att identifiera sin egen roll som central och
viktig i hela stadsbyggnadsprocessen. Det beskrivs bland annat som
att ”staden har i egenskap av utövare av det kommunala planmonopolet ansvar för planeringen” (Stockholms stad 2011a: 15). Staden lyfter
i de övergripande plandokumenten fram såväl planmonopolet som
markägandet som verktyg vilka kan och ska användas för att ställa
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krav i planeringen (se Stockholms stad 2010a: 80, Stockholms stad
2011a: 14). Även vad gäller bostadsförsörjningen uppfattar staden,
alltjämt, sig ha ett stort inflytande till följd av ovan nämnda verktyg
och genom ägandet av allmännyttiga bostadsbolag samt bostadsförmedlingen. Detta trots att de bostadspolitiska förändringar som skett
sedan 1990-talet, vilka inneburit att inflytande och ansvar, tillsammans med risker, för bostadsförsörjningen flyttats från det offentliga
till bostadskonsumenter, byggherrar och långivare (Stockholms stad
2010: 22). En ansvarig planerare (Intervju 2011-11-29) beskriver situationen som att:
Vi har både ett markinnehav på 70 procent, vi har planmonopol, vi äger
tre bostadsbolag plus två bolag som bygger skolor respektive äldreområden. Så Stockholm har i grunden en otrolig situation.

Trots att Stockholm uppfattas ha möjligheter att styra planeringen och
bostadsbyggandet genom att ställa krav på privata aktörer, något som i
ett internationellt perspektiv uppfattas kunna få ”vilken stad som helst
grön av avund” (Intervju 2011-11-29), har man i stor utsträckning valt
att inte göra det. Staden anses med rådande mark- och bostadspolitik
inte använda sina möjligheter fullt ut. Marknadsmässiga villkor och
privata intressen spelar istället en avgörande roll för planeringens
inriktning då stadens planering ”ska balanseras mot marknadens intressen” (ibid.). I planeringsarbetet anses ett samarbete med externa
och privata aktörer eftersträvansvärt. Stadens vilja är att ta initiativ till
och verka tillsammans med investerare, byggherrar och arkitekter, mot
gemensamma mål (se Stockholms stad 2007a, Stockholms stad 2011a:
14-15).18 Att planeringen sker i offentlig-privata partnerskap är en
avgörande anledning till att staden inte använder alla sina möjligheter
att styra planeringen. De direktiv staden ger genom markanvisningar
och detaljplaner begränsas till i huvudsak kvalitetskrav för arkitektur
och utförande samt hur många byggrätter som ska anvisas till hyresrätt
respektive bostadsrätt (Stockholms stad 2011a: 14). Stockholm har
följaktligen en ledande roll i planeringen men i linje med en vilja att
samarbeta med markandens aktörer mot gensamma mål intar staden
ett entreprenörsinriktat förhållningssätt (jfr Cars och Thune Hedströms
2006: 162-166; Stahre 2007: 65-66; Swyngedouw m.fl. 2002: 553,
556).
18
I de områden där intresset från marknaden att utveckla är svagare uppfattas det
dock fodras att staden själva tar ett större ansvar för utvecklingen (Stockholms
stad 2010a: 38). Det är emellertid en konsekvens av att intresset från marknadens
aktörer inte är lika stort och inte ett aktivt val från stadens sida (Intervju 2012-1220).
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Planeringsinriktning, strategier och resultat
Den nyliberala planeringen utgår ifrån ett konkurrenssammanhang i
vilket det är planeringens uppgift att medverka till att staden kan göra
sig gällande i denna konkurrens. Att förbättra städers konkurrenskraft
ses till stor del som avhängigt av att utveckla och anpassa den byggda
miljön för verksamheter och individer vilka associeras med ekonomisk tillväxt (Swyngedouw m.fl. 2002: 576-577). I linje med denna
ansats för planeringen formas, enligt Stahre (2007: 37), den nyliberala
planeringen och stadsbyggandet av multinationella företags expansion
samt inriktas mot att skapa exklusiva bostadsområden, gentrifierade
områden i innerstaden och nya avskilda och privat bostadsområden för
dessa företags anställda. I synnerhet har storskaliga stadsutvecklingsprojekt och gentrifierade stadsdelar i stadens centrala delar kommit att
bli ikoner för den nyliberala staden och dess planering (se Hackworth
2007: 78; Sager 2011: 155-157; Swyngedouw m.fl. 2002: 548).
Image-skapande och planering för eftertaktade invånare
Med en nyliberal ansats premieras den typ av stadsutveckling som
uppfattas bidra till att förändra bilden av staden som varumärke och
förmedla attraktiva representationer (Dovey 2005: 12-13). I konkurrensen mellan städer får bilden av staden, och vad som utmärker den
och särskiljer den från andra städer, en betydande roll. Planeringen
blir därmed en del av en strategi att marknadsföra och profilera staden
med förhoppningen att få konkurrensfördelar gentemot andra städer.
Målsättning i linje med detta att få staden att framstå som unik i något
avseende genom att nischa sig och skapa en ”urban image”. Den framställning, image, som eftersöks kopplas allt som oftast till positiva
värden relaterade till gott affärsklimat, livskvalitet, kultur, kreativitet
och historia (se Hall 2009: 201; Sager 2011: 157-158; Swyngedouw
m.fl. 2002: 550; Zukin 2011: 287).
I skapandet av den eftertraktade imagen har arkitekturen och
stadsmiljön tillskrivits en avgörande funktion. Enligt Dovey (2005:
12-13) är staden varumärket och dess ikoniska bilder, vilka utgörs av
stadsdelar och arkitektur, stadens logotyper. Evans (2003: 417ff) menar exempelvis att satsningarna som görs på så kallade flaggskeppsbyggander och iögonfallande arkitektur, ofta av internationellt renommerade arkitektkontor, saknar tidigare motstycke. Denna ”hardbranding” jämförs med ett kommersiellt image-skapande som kommit
att få en stor betydelse för den bild man med planeringen vill förmedla
i konkurrenssituationen. Stahre (2007: 63) beskriver denna inriktning
för planeringen, och vilka den riktas mot, förtjänstfullt:
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Stadens kultur och historia, historiska bebyggelsemiljöer och minnesmärken samt ett tilltalande stadslandskap presenteras och mytologiseras i
marknadsföringen och blir argument för att locka ekonomiska, politiska
och kulturella investeringar samt konferenser, turister och attraktiva invandrare. Inte sällan manipuleras den lokala kulturen och historien för att
sälja staden. För städerna gäller det att skapa en kraftfull image och att
förmedla en känsla av atmosfär och tradition.

Att en urban miljö och byggnader kan förmedla och representera speciell atmosfär, en särskild stämning eller en viss känsla som påverkar
hur den upplevs benämner Allen (2006: 8) för ”ambient power”, vilket
kan översättas med omgivningens makt. Dovey (2005: 19-20) argumenterar i linje med detta för att platser och arkitektur inbegriper ett
symboliskt kapital. Skapandet av detta symboliska kapital bedöms
särskilt ha en betydande roll för nya stadsutvecklingsprojekt och för
platsmarknadsföringen av staden. Den svenska planeringen har i linje
med detta urskilts inkludera en identitetsaspekt som också den bygger
på föreställningar och representationer om en plats. En identitet upplevs i planeringen som något man kan skapa, ge eller ta fram, främst
med hjälp av den fysiska miljöns karaktär och innehåll (Tunström
2009: 105-108). Widmark (2007: 15-16) beskriver det som ”en dominant kollektiv föreställning framställd av institutioner och aktörer med
legitimerad makt över identitetsproduktionen om staden”.
Symboliken som planeringen ämnar förmedla med arkitekturen och
stadsmiljön inkluderar föreställningar av vilka som är tänka använda
platsen och således även vilka som inte är tilltänka (Baeten 2012a: 3235). Lilja (2011: 181) formulerar det som att ”den fysiska omgivningens gestaltning, arkitekturen och bebyggelsen speglar en viss människosyn”. I detta sammanhang har bostadsområdet har fått ökad betydelse som uttryck för människors livsstil och identitetskänsla. Det har
blivit ”en alldeles speciell kulturprodukt laddad med värden, en identitetsmarkör” (ibid. 178). Den marknadsföringsaspekt som är närvarande, med image- och identitetskapande som främsta kännetecken för
planeringen, har till avsikt att göra staden attraktiv för, och därmed
lyckas attrahera, eftertraktade invånare och nya företag. Planeringen
inriktas därför bland annat mot ”en rörlig entreprenörsgrupp och en ny
medelklass” (Forsell 2008: 11-12), den urbana medelklassen (Zukin
2011: 49) och den kreativa klassen (Baeten 2012a: 34).
En teori, om än kritiserad, som fått stort genomslag för planeringen
är Floridas (2006: 295ff) som går ut på att kreativa människor med
kreativa yrken utgör en förklaring till städers ekonomiska tillväxt. I
den ”nya ekonomin” där kreativa näringar utgör motorn måste, i enlighet med Floridas resonemang, städer erbjuda kreativa och innovativa miljöer med ett brett utbud av kultur och nöjen som tilltalar denna
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grupp för att hävda sig i den internationella konkurrensen (Urban
2008: 29ff). Idén om att kreativitet, kosmopolitisk mångfald och kulturella industrier är tillväxtskapande för ekonomin har omfamnats av
politiker och planerare, vilket är en anledning till införlivande av kulturella attribut bland verktygen för den nyliberala planeringen (Sager
2011: 155-158). För att den kreativa klassen, och andra delar av befolkningen med hög betalningsförmåga, ska uppleva staden som attraktiv gäller det enligt Sager (ibid.156) att få staden att framstå som
”cool”:
Policies for housing and neighborhood renewal reflect the need to improve the physical attributes of the city to accommodate corporate segments of the population with high ability to pay (gentrification, privately
governed and secured neighborhoods). These are the people that must find
the city ‘cool’ if attempts to attract corporate headquarters and company
are to be successful.

En paradox vad gäller städers marknadsföring och image-skapande
som unika platser och särskilt attraktiva vad gäller kultur, upplevelser
och konsumtion är att de ofta imiteras snabbt på annat håll, vilket gör
den eventuella konkurrensfördelen gentemot andra städer kortlivad
(Harvey 1989: 12) Städer eftersträvar också i stor utsträckning samma
kreativa ideal varför det enligt Zukin (2011: 287) går att tala om en
global enformighet. Kritik som har riktats mot att marknadsföringsinriktningen för planeringen är också att den leder till en kommersialisering av platser och att de behandlas som produkter. Med det följer
en överhängande risk att existerande problem skalas ned och därigenom åsidosätts till följd av viljan att skapa attraktiva platser samt en
försummelse av platser som inte är ”säljbara”. Marknadsföringen har
också en potentiellt repressiv effekt kopplad till att den urbana heterogeniteten och mångfalden kan undermineras när vissa sätt att vara och
leva på, vilka kan relateras till de eftertraktade målgrupperna för planeringen, får en överordnad ställning (se Sager 2011: 158; Ward 1998:
1).
Stadsutvecklingsprojekt som nyliberala exempel
I städers strategier att med planeringen som verktyg stimulera en urban utveckling har stora stadsutvecklingsprojekt kommit att få en
särskild roll. Dessa projekt har identifierats som karaktäristiska exempel på nyliberala former av styrning och planering likväl som det materiella och innehållsmässiga uttrycket för en den nyliberala utvecklingslogiken. Stadsutvecklingsprojekten har gemensamt att ges funktionen som viktiga symboler för framtiden i de städer de ligger i och att
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de ska bidra till konstruktionen av den lokala imagen och stadens
konkurrenskraft. De planeras följaktligen för att fungera som representationer av hur städerna vill uppfattas och som symboler för innovation, kreativitet och framgång och knyter an till förhoppningar att
skaffa sig ett internationellt rykte och ”sätta staden på kartan” för att
kunna attrahera nya företag och människor till staden (se Sager 2011:
163; Swyngedouw m.fl. 2002: 548, 576-577). Stahre (2007: 65) formulerar detta fokus för projekten som att:
För det första är projekten främst en fråga för eliten. De har sällan växt
fram genom önskemål eller behov från bredare befolkningskategorier. I
stället är de ofta uttryck för ambitionerna hos de ledande skikten i staden
att ge den urbana framtiden en viss riktning.

Stadsutvecklingsprojekten beskrivs som särskilt bra för fastighetsägare och byggherrar för att de kan förvantas öka fastigheters marknadsvärde, men också för staden då det genom att utveckla platsen i
fråga skapas förutsättningar för ekonomisk aktivitet (Hollander m.fl.
2010: 4-5). Vid stadsutvecklingsprojekt och nyproduktion av bostäder
är det ekonomiskt mycket attraktivt för bygg- och fastighetsbolag att
inrikta sig mot mer välbeställda hushåll och verksamheter. Stadsutvecklingsprojekten är därför företrädesvis riktade mot att fylla luckor
för medel- och höginkomsttagares boende- och konsumtionsbehov,
men inte för andra, i regel låginkomsttagare eller invandrarsegment av
den urbana populationen (se Fainstein 2010: 173; Swyngedouw m.fl.
2002: 572). Genom att koreograferas och pakteras som urbana
livsstilsområden, vilka anspelar på medelklassens förkärlek till förutsägbarhet och trygghet uppfyller de en marknad som “protected
playgrounds for middle-class consumers” (Dovey 2005: 15).
Hyllie, ett stadsutvecklingsprojekt i Malmö och tillika ett av de
största urbana projekten i Sverige sen miljonprogrammet, urskiljs av
Baeten (2012a: 38-39) som studerat planeringen, som en normalisering av en nyliberal stadsutveckling i Sverige. En orsak till normaliseringen är avsaknaden av en debatt och ett ifrågasättande. Det uppfattas gå hand i hand med marknadsföringen, den diskursiva framställningen av området och den förföriska kraften i arkitektonisk estetik. Planeringen för Hyllie kännetecknas av en föreställning för vilka
stadsdelen är ämnad för. Målsättningen bedöms vara att skapa en ny
stadsdel för kapitalstarka och etniskt homogena västerlänningar. Med
arkitekturen och de föreställningar den förmedlar skapas en viss atmosfär där det är tydligt vem som tillhör och vem som inte gör det.
Hyllie med dess byggda miljö uppfattas vara: “in perfect harmony
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with this perfect member of the creative class, the neoliberal subject
personified” (ibid. 34).
De byggbolag som är involverade i dessa projekt har en genomtänkt målgrupp för sin medverkan. Lilja (2011: 178) urskiljer hur ”de
stora byggbolagen säljer estetiskt tilltalande bostäder gjorda av
material som passar aktuella trender” En studie angående hur Skanska,
som är en av Sveriges största byggherrar och vanligen representerade
vid större projekt, resonerar vid nyproduktion av bostäder visar att de
har medel- samt överklass som målgrupp för deras lägenheter. De
identifierat kategorier av människor som har råd och intresse av att
köpa eller bo i en nyproducerad lägenhet. Skanska har sedan låtit kartlägga dessa människors livsstilar och önskemål om boendet. Önskemålen har resulterat i tre typer av bostäder anpassade för dessa grupper och deras upplevda behov. Dessa målgrupper som Skanska identifierat för sina bostäder är (Bradley 2005: 174-176): 19
•
•
•
•
•

Singel Pingel: Heltidsarbetande singlar mellan 20-40 år utan barn
som vill bo centralt.
Dinkies: ”Double Income No Kids” – par i bostadsrätter som vill
ha nära shopping, restauranger och grönområden
Business Class: familjer med hög utbildning och inkomst, har
fritidshus och söker ett representativt boende.
Golden Age: par mellan 50-60 år med utflugna barn, säljer villan
för att flytta till lägenhet.
Opaler: pensionärer med god ekonomi.

Även om fördelarna med stadsutvecklingsprojekten i första hand är av
ekonomisk karaktär presenteras, och legitimeras, dessa projekt vanligen som strategier för att uppnå social hållbarhet och överbrygga social
exkludering. Blanda annat genom att områdets fördelar förväntas spridas och därigenom möjliggöra en socialt balanserad och positiv utveckling. Den offentliga retoriken och uppmärksammandet av de sociala frågorna uppfattas emellertid utnyttjas politiskt för att legitimera
projekt medan den underliggande, och vissa fall explicita, målsättningen är annorlunda. De nyliberala stadsprojekten har därmed endast
ha ett retorisk uppmärksammande av sociala frågor (Swyngedouw
m.fl. 2002: 569).

19

De grupper av människor som inte ingår i Skanskas kundgrupper identifieras
och rubriceras som Studenter, Unga familjen, Familjedrömmarna, Eurosport &
tobak och Bidragssökarna (Bradley 2005: 175-176).
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Det verkliga resultatet av stadsutvecklingsprojekten är att de medverkar till att staden blir som ett lapptäcke av socioekonomisk diversifierade och ömsesidigt uteslutande områden (ibid. 572). Hyllie, upplevs
exempelvis medverka till ett fragmenterat landskap av fattigdom respektive välstånd. Stadsdelen är relativt avskärmad, från som Baeten
(2012a: 32-35) uttrycker det, oönskade människor och aktiviteter.
Stadsdelen förvärrar därmed redan existerande former av sociorumslig
polarisering. Urban (2008: 40) menar också att närvaron av den kreativa klassen, som är ett av subjekten för stadsutvecklingsprojekten,
inte har ”lett till att klasskillnader minskar. Istället verkar den, med
sina normer och livsstilar, ha skapat nya klassindelningar och nya
ekonomiska skillnader”.
Gentrifiering och en eftertraktad urban livsstil
I tillägg till stadsutvecklingsprojekten har gentrifiering kopplats till
den nyliberala planeringen och urbaniseringen (Smith 2002: 90).
Gentrifiering är ett vittomfattande begrepp för att beskriva en process
som syftar till en socioekonomisk uppgradering av en stadsdel eller ett
bostadsområde. Lees m.fl. (2010: xv) definierar gentrifiering som ”the
transformation of a working-class or vacant area of the central city
into middle-class residential or commercial use”. Begreppet relaterar
således till nya att invånare och verksamheter, med högre socioekonomisk status, tränger undan tidigare boende och företagare. Exempelvis innerstaden har gentrifierats genom att ”människor, gator, kvarter och offentliga platser lyxas till, saneras och homogeniseras till den
grad att de förlorar sin särprägel” (Zukin 2011: 14). Två sammanhängande processer underbygger gentrifiering; dels en klassgrundad
”kolonialisering” av billigare bostadsområden, dels planerade återinvesteringar i den fysiska miljön. Processer vilka båda gör det möjligt
för den välmående medelklassen att besätta staden (se Atkinson 2003:
2344, Atkinson och Bridge 2005: 2).
Zukin (2011: 14-15, 22) beskriver den urbana förändringen relaterad till hur en grupp tar över en plats från en annan med utgångspunkt
i begreppet autenticitet. Autenticitet har två sidor; det ”ursprungliga” i
staden som funnits under flera generationer respektive ”nystarter” som
varje ny generation skapar på egen hand och tillskriver autenticitet.
Föreställningen om autenticitet i staden tillskrivs en makt över rummet som är inte bara ekonomisk utan även kulturell. En grupp boende
med hög betalningsförmåga som applicerar sina preferenser på utbudet i stadsdelen, kvarteret eller gatan och gör anspråk på platsen
tränger med tiden undan det ursprungliga. Successivt får förändringen
de invånare som bott länge på platsen att känna sig allt mindre
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”hemma” i och med att platsen efter hand förändras för att anpassas
till en ny kulturell gemenskap och en ny föreställning av vad som är
autentiskt och vilka och vad som hör hemma på platsen.
De estetiska och kulturella aspekterna som följer med gentrifieringen innebär en anpassning av stadsrummet för i första hand medelklassen samt den kreativa klassen. Gentrifierade områden skapar goda
levnadsvillkor för dessa grupper samtidigt som det bidrar till att göra
det attraktivt för besökare och turister (se Atkinson 2003: 2344;
Atkinson och Bridge 2005: 2). Gentrifieringens rumsliga uttryck och
innehåll med utbudet av restauranger, kaféer och barer och dess tillhörande stadsliv uppfattas som ”en rumslig manifestation av den nya
medelklassens livsstil” (Lilja 2011: 31). Det är en livsstil som grundas
i en konsumtionskultur varför den också ”pacificerat många av stadens
rum i förberedelse för tillväxt” (Zukin 2011: 286). I Stockholms innerstad identifieras denna urbana livsstil. Boende i innerstaden, och de
människor som söker sig dit, upplevs både konsumera mer och ha ett
unikt konsumtionsmönster jämfört med genomsnittsbefolkningen.
Detta genom att i större utsträckning ta del av konsumtionsutbudet, äta
på restauranger, handla i butiker och uppleva olika kulturformer (se
Arnstberg 2003: 30; Lilja 2011: 34; Stockholms landsting 2008: 8).
Att planera för gentrifierade innerstadsmiljöer innehållande denna
urbana livsstil är utmärkande för planeringen under ett nyliberalt inflytande. Det formar den dominerande föreställningen för planeringen
om en attraktiv stad och de sociala grupper som hör hemma i denna
stad (se Lilja 2011: 176; Zukin 2011: 49). Genom att planera för dessa
profilstarka och innehållsrika miljöer antas människor med urbana
livsstilar söka sig dit (Lilja 2011: 34). Den urbana medklassens autenticitet har vunnit gehör eftersom den överensstämmer med politikernas
retorik om tillväxt och ”förvandlar staden till en dygnet-runt-öppen
nöjespark med trygga, rena och förutsägbara ytor och moderna, exklusiva kvarter” (Zukin 2011: 22). Det är ett ideal och en livsstil som
sammankopplas med medelklassens preferenser som konsumenter
”rörande kaffe latte, ekologisk mat, gröna ytor, butiker och grönsaksmarknader” (Zukin 2011: 49) och med gentrifierade hipsterkvarter
(ibid. 23).
I den kritiska debatten har olika stadsförnyelseprojekt, främst i centrala delar avstaden, likställts med planerad gentrifiering för att uppgradera staden och dess bostadsområden för en köpstark urban medelklass. Stadsförnyelse har därför kommit att betraktas som en förskönande omskrivning för gentrifiering (se Lees 2003: 613; Porter och
Shaw 2008: 2-4). Ett sätt att legitimera gentrifiering har sammankopplats med den sociala blandning som är målsättningen vid exempelvis
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områdesbaserade insatser. Genom att planera och bygga bostäder för
högre inkomstgrupper, och följaktligen skapa rum för denna grupp,
samtidigt som planeringen refererar till fördelarna med social blandning för integrationen (se Hedin 2010: 25; Lees 2008: 2449-2451). Ett
exempel på detta är Vesterbro i Köpenhamn, där social blandning
uppfattas ha används som strategi för ”social transformering”, med
långtgående konsekvenser för marginaliserade individers möjlighet att
bo kvar (Gutzon Larsen och Lund Hansen 2008: 2445-2446). Lees
(2008: 2451) ifrågasätter därför ändamålen bakom att planera för
”social mix” genom att få människor med högre inkomst att flytta in
låginkomstområde.
Med gentrifieringen, följer som Porter och Shaw (2008: 1) uttrycker det en ”mörkare sida”. Förbättringar i den byggda miljön och det
offentliga rummet som för med sig ökade mark- och fastighetspriser,
vilket i sin tur kan orsaka undanträngning eller exkludering av samhällsgrupper med lägre inkomster. Resultatet av förnyelsen har således
en social inverkan: desto större ökning av mark- och fastighetsvärdena, desto större risk för social exkludering. Även Atkinson (2000:
149-151; 2003: 2345) tar upp just detta att stadsförnyelseprojekt kan
bidra till en ökad levnadsstandard i ett område. Men att detta gynnar
de redan boende på platsen är inte en självklarhet. En del kan behöva
flytta till följd av ökade kostnader och de som måste flytta är alltid de
fattigaste. Vissa är vinnare medan andra blir av med sin rätt att bo i
vissa områden. Gentrifiering är följaktligen ett seriöst hot mot heterogeniteten i bostadsområden och bör därför ses i relation till segregation. Segregation och gentrifiering är varandras motsaster. Båda processerna speglar en koncentration av homogena grupper, ut något
perspektiv, till vissa områden och människor med andra förutsättningar till andra (se Fainstein 2010: 164; Lilja 2011: 183-184). Att stadsförnyelse leder till gentrifiering, och att människor påverkas olika av
planeringen, är dock sällan något som det reflekteras över i planeringspraktiken. Istället har stadsutvecklingsprojekt och stadsförnyelse
kommit att bli något av ett icke-ifrågasatt normalförfarande för att nå
en positiv utveckling (Porter och Shaw 2008: 1).
Privatisering av bostaden, bostadsområdet och offentliga platser
Det nyliberala tillståndet har också inneburit att såväl bostaden, bostadsområdet som offentliga platser genomgått en privatiseringsprocess. Bostaden, och synen på den, har allt mer övergått från att vara en
rättighet till att bli en vara på en marknad. Med ett nyliberalt perspektiv är bostadens ekonomiska aspekt viktigare än den sociala aspekten.
Billiga bostäder är under hård press då bostadspolitiken har kommit
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att kännetecknas av avreglering och liberalisering, vilket innebär en
privatisering av bostadsstocken. Några tidstypiska inslag för bostadsmarknaden är: (1) minskade bostadssubventioner, (2) införandet av
marknadshyror och (3) ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Det
är en privatisering av bostadsmarknaden som har åtföljts av processer
av social och fysisk exkludering i from av segregation då privatisering
leder till en tvådelad bostadsmarknad (Sager 2011: 173-176). Det
svenska bostadsystemet jämförs av Christophers (2013: 887, 907) med
en ”monstruös hybrid”, det vill säga som en blandning mellan offentlig reglering och marknadskrafter. De (ny)liberala inslagen gör sig
dock allt mer gällande, vilket leder till slutsatsen att en genomgripande nyliberalisering av bostadssystemet blir mer och mer troligt
även om det inte är fallet ännu.
Privatiseringsinriktningen har även kommit att gälla för bostadsområdet.”Gated communities”, så kallade grindsamhällen, har blivit ett
allt vanligare inslag i det urbana. Dessa, i något avseende, avgränsade
bostadsområden innebär en privatisering av rummet i meningen att det
blir mer avskilt och begränsar tillträdet. Dessa bostadsområden är en
marknadsprodukt som reflekterar klassbaserade preferenser kring
boendet. Genom att ett segment av population fått ett ökat välstånd
kan de efterfråga ett kvalitetsboende i mer eller mindre avgränsade
områden. ”Fördelen” för de som bor på dessa platser är att de lättare
kan behålla sin identitet och livsstil genom bland annat frånvaron av
oönskade kontakter. Fördelen skrivs inom citationstecken eftersom de
privatiserade bostadsområdena kan kritiseras för att bidra till stadens
ojämlikhet genom att vara exkluderande, göra utomstående till ”outsiders” samtidigt som de utkristalliserar segregationsmönster (se
Blakely och Snyder 1997: 2, 138; Sager 2011: 178).
De i någon form avgränsade bostadsområdena är företrädesvis ett
resultat av det nyliberala samhällsklimatet. Ökandet av privatiserade
bostadsområden understöds av ökade ekonomiska skillnader och ett
upplevt ”hot” mot de rika som välfärdssystemet inte kan hantera. En
marknad har därigenom växt fram för bostadsområden med särskilt
skydd som erbjuder extra service och säkerhet (Sager 2011: 178).
Trygghet och säkerhet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna i staden. Staden har utvecklats så att vissa platser upplevs av
många människor som otrygga. En lösning på detta har varit att försöka skapa trygga bostadsområden; ”ofta sker det i kombination med
att områden byggs och utformas för ett visst sätt att leva, en viss livsstil eller en viss kategori människor” (Stahre 2007: 55). Ett exempel
på ett sådant bostadområde finns i Malmö. Detta område, Victoria
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Park, har för avsikt att vara ett livsstilsboende och en trygg boendemiljö för de som har råd att bosätta sig där (Rodenstedt, kommande).
Den nyliberala stadsutvecklingen och planeringen inbegriper även
en privatiseringsprocess av offentliga platser. Franzén (2008b: 1-2)
definierar, eller snarare återger, vad som kännetecknar, och ska känneteckna, offentliga platser i staden. Det handlar om gator och torg,
alltså platser i det fria, vilka i princip ska vara öppna för alla medborgare. En icke-inkluderande process identifieras dock vara under utveckling. Det nyliberala tillståndet upplevs som en stor utmaning när
det kommer till att upprätthålla offentligheten för allmänheten (Madanipour 2010: 5-6). Sager (2011: 173) redogjör för det som att “neoliberalism affects urban planning through the variety of ways public
space ceases to be a public good” (Sager 2011: 173) och Madanipour
(2010: 14) som att “if public spaces are produced and managed by
narrow interests, they are bound to become exclusive places”.
Till de nyliberala strategierna för att hantera offentligheten i det urbana hör privatisering, kontroll och exkludering. Huvudanledningen
bakom de exkluderande strategierna är att skydda investeringar. Standardexemplet på en offentlig plats som blivit nästintill privat är gallerian. Privatisering i sig ger mer utrymme för kontroll och kontroll ger
information om vem som ska exkluderas. Vem som får tillträde, eller
snarare vem som inte får tillträde, styrs av vilka som uppfattas som
potentiella kunder. En nyliberal privatisering av det offentliga kritiseras för att begränsa och underminera medborgares mötesfrihet och rätt
till kollektiv handling. Privatiseringsprocessen står också i kontrast
mot den delaktighet och inkludering som eftersträvas i planeringen
(Sager 2011: 173-174).

På bekostnad av det sociala
Det finns en uttalad kritik mot att den nyliberala planeringen sker på
bekostnad av sociala ambitioner och socialt ansvarstagande. Genomgående i kapitlet exemplifieras direkt och indirekt hur det nyliberala
tillvägagångssättet och strategier för planeringen medför negativa
sociala konsekvenser som ett resultat av de intressen som dominerar
planeringsinriktningen och för vilka den riktas mot. Kritiken riktad
mot den nyliberala planeringsinriktningen kan koncentreras till att i
huvudsak understryka riskerna med att fästa tyngdpunkten i planeringen på ekonomisk effektivitet och tillväxt snarare än fördelning och
rättvisa. Följaktligen vad som kan uppfattas som problematiskt om
målsättningen är att planera mot segregation och för en rättvis stad.
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Den eftersträvansvärda staden med en nyliberal inställning är en
stad vilken prioriterar ekonomisk tillväxt och attraherar ekonomiskt
attraktiva människor och investeringar. Även, enligt Baeten (2012b:
208-209), om det i det längre perspektivet innebär en ojämn stadsutveckling med större socioekonomiska klyftor och segregation. Genom
att begränsa, och se på staden, med ekonomiska förtecken definieras
också allt och alla som antingen ekonomisk vinst eller förlust. Resultatet har inte låtit vänta på sig då staden har genomgått en exklusiviseringsprocess som påverkat människor i staden olika. Zukin (2011:
283-284) beskriver denna situation som att det offentliga:
… har prioriterat att skapa marknader framför att underlätta för fattiga
människor och små företag att stanna kvar i staden och framför att ge närsamhällen möjlighet att påverka byggplanerna. Man har förvisso uppmuntrat byggbolag att bygga miljövänligt och på ett sätt som bevarar estetiska kvaliteter i gamla områden, eftersom både miljömässigt hållbart
byggande och historiskt bevarande har högt marknadsvärde, men dessa
strategier betyder inte att man gör någon analys av vilka som vinner och
vilka som förlorar på exklusiviseringen.

Sager (2011: 179-181) urskiljer tre begränsningar för den nyliberala
planeringen, vilka baseras på antagandet att privata målsättningar
kopplade till lönsamhet ges högre prioritet än sociala mål för att förbättra levnadsförhållandena hos de ekonomiskt och socialt marginaliserade. Detta eftersom ett marknadsorienterat system för att lösa urbana problem är anpassat till dem med god betalningsförmåga betydligt mer än dem med mindre förmåga:
•

Privata investerare ges företräde i planeringen och det är de välbeställda som har råd att betala för varorna som utgör resultatet av
de nyliberala strategierna och som således har mycket att vinna.
Däremot är mindre bemedlade människors behov inte uppmärksammade när ett projekts framgång mäts med ”viljan” att betala
för dess produkter på en marknad.

•

Nyliberala strategier kommer endast att bidra till hållbar utveckling i den utsträckning som människors preferenser för ett hållbart
klimat, ren natur och artrikedom uppenbaras i deras vilja att betala
för en planeringsinriktning med sådana ambitioner.

•

Mer privat finansiering och ledning av stadsutvecklingen medför
en motsättning i den politiska sfären. Privata aktörer och investerare är mindre känsliga för politisk kritik och därför blir det svå-
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rare för medborgare att sätta press på dem att beakta grundläggande behov, externa effekter och stadsomfattande konsekvenser.

Summering
Städer har under de senaste 30 åren genomgått en nyliberal urbanisering. Ett nyliberalt influerat tillstånd har kommit att forma planeringen, såväl vad avser tillvägagångssätt, inriktning som resultat. Planeringen bedrivs vanligen i samarbete mellan det offentliga och privata i
partnerskap. Privata aktörer har mer att säga till om men den offentliga planadministrationen behåller ofta en fortsatt central roll i planeringen. Det offentliga har emellertid själva kommit att agera mer entreprenörsmässigt till följd av den marknadslogik som kommit att styra
planeringsinriktningen. Planeringens tillvägagångssätt kan således
beskrivas som nyliberal både avseende att privata aktörer har ett stort
inflytande och för att det offentliga själva agerar marknadsinriktat.
Med det nyliberala tillståndet för planeringen följer en planeringsinriktning som tar utgångspunkt i ett konkurrenssammanhang. Det
medför en ny attityd gentemot stadens funktion, urbant liv och föreställningen om vad som är en attraktiv stad och vem som befolkar
denna stad. En huvuduppgift för planeringen är att främja den lokala
ekonomin genom att söka investeringar i internationell konkurrens.
Att förbättra städers konkurrenskraft ses till stor del som avhängigt av
att utveckla och anpassa den byggda miljön för individer och verksamheter vilka associeras med ekonomisk tillväxt. Planeringen blir i
enlighet med denna förutsättning en strategi för att marknadsföra staden, med mål att attrahera privata investeringar och framgångsrika
individer i den uppfattade konkurrensen mellan platser.
De nyliberala planeringsstrategierna inkluderar, som ett resultat av
den överordnade inriktningen för planeringen, föreställningar om för
vem och vilka planeringen riktas mot. Planeringen grundas i föreställningen av, och bidrar till konstruktionen av, ett nyliberalt subjekt med
en särskild urban livsstil. Detta subjekt utgörs av individer med högre
inkomster, kreativa människor och personer i den urbana medelklassen, vilka uppfattas som entreprenörer och likställs med exponenter
för en positiv ekonomisk utveckling. Storskaliga stadsutvecklingsprojekt, stadsförnyelse genom gentrifiering samt privatiserade bostadsområden fungerar som praktiska exempel på nyliberala planeringsstrategier riktade mot dessa befolkningsgrupper.
Den samlade kritiken mot den nyliberala utvecklingen riktas i huvudsak mot att den dominerade marknadsorienterade planeringsinrikt-
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ningen sker på bekostnad av sociala ambitioner i planeringen. Det nära
samarbetet mellan privata aktörer och offentliga företrädare är problematiskt eftersom makt överförs från offentlig förvaltning till privata intressen. Kritiker mot denna utveckling, att privata aktörer får
mer att säga till om i samhällsbyggandet, uttrycker en överordnad oro
för en stad på kapitalets villkor. Med andra ord en planering vilken
gynnar socioekonomiskt starka grupper. De nya stadsutvecklingsprojekten, gentrifiering av innerstaden och privatisering av bostaden,
bostadsområden och det offentliga rummet som de nyliberala strategierna resulterar i, kritiseras i sin tur för att medföra processer om inkludering respektive exkludering och en ökad boendesegregation till följd
av att de sociorumsliga skillnaderna mellan olika stadsdelar ökar.
Relevant för denna avhandling är huruvida det är möjligt att motverka
segregation och planera för en rättvis stad även i en nyliberalt influerad planeringskontext. I nästa kapitel redogörs för samtidens planeringsideal och möjligheten att planera för social hållbarhet och rättvisa
även i en nyliberal samhällskontext med en pragmatisk ansats.
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5. Planering för mångfald och rättvisa

Samtidens planering utgår från ett postmodernt planeringsideal. Det är
ett planeringsideal som vid första anblicken inbegriper ett konträrt
förhållande med det nyliberala planeringstillståndet eftersom ideal och
nyliberal planering retoriskt innehåller ett flertal intressekonflikter.
Särskilt tydlig är konflikten mellan sociala och ekonomiska incitament
i planeringen. En motsägelse ligger i att den postmoderna planeringsteorin förespråkar en socialt hållbar planeringsinriktning, vilken inbegriper såväl en inkluderande planeringsprocess (Healey 1996: 239,
251-253), som en stadsmiljö med inslag av mångfald för olika samhällsgrupper (Jacobs 2005: 271ff). Detta medan det nyliberala planeringssammanhanget kännetecknas av ett marknadsorienterat förhållningssätt med preferenser för positiv tillväxt (se Baeten 2004: 235;
Peck och Tickel 2002: 47) och en planering inriktad mot ekonomiskt
attraktiva målgrupper för stadens utveckling (se Forsell 2008: 11-12;
Swyngedouw m.fl. 2002: 572; Zukin 2011: 49).
I detta kapitel, som består av två delar, redogör jag till att börja
med för det övergripande postmoderna planeringsideal som kommit
att dominera planeringsinriktningen och vad det inbegriper för föreställning om vad som är en eftertraktad stad hur man ska planera för
denna stad. Eftersom idealet uppstått som en reaktion på planeringens
tidigare uppfattade misslyckande med ett modernistiskt planeringsideal utgår jag ifrån det och kritiken mot densamma. I den andra delen av
kapitlet vidareutvecklas den sociala dimensionen för planeringen. Det
är en fortsättning kopplad till hur det postmoderna planeringsidealet
kan vidareomsättas och hur planeringen kan bedrivas respektive inriktas för att vara socialt rättvis och resultera i en rättvis stad, även i en
nyliberal politisk-ekonomisk kontext.

Visionen om den goda staden
Över tid har olika planeringsideal och traditioner påverkat planeringens tillvägagångssätt såväl som inriktning. I enlighet med de varierande planidealen har det också existerat flera alternativa föreställ-
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ningar av vad som motsvarar idealstaden och hur det går att planera
för denna stad. Särskilt två övergripande planeringsideal har emellertid kommit att dominera planeringen. Det samtida planeringsidealet
benämns vanligen i termer om postmodern planering. Som termen
postmodern antyder har denna inriktning uppstått ur en modern inriktning. De två planeringsidealen urskiljs av Taylor (1998: 162-163) ha
följt övergången från ett modernt till ett postmodernt samhälle:
Over the last twenty years or so there has been a sea change in western
thought and culture from ‘modernism’ to ‘postmodernism’ […] The alleged shift from modernism to postmodernism is particularly relevant to
town planning as town planning and architecture have been one of the
main ‘sites’ where the shift from modernism to postmodernism has most
clearly occurred.

Ett modernistiskt planeringsideal har varit utmärkande för planering
och stadsbyggande under större delen av 1900-talet.20 En strukturell
kritik började dock riktas mot planeringen under 1970-talet. Sedan
dess har modernismen i stor uträckning fått verka som en syndabock
för det ”misslyckade” i samhällsdebatten. Kritiken mot den modernistiska planeringen, tillsammans med realiteten att städer blir allt mer
kulturellt och etniskt diversifierade, har inneburit en ny syn på hur
planering ska bedrivas samt vad som motsvarar den goda staden.
Postmodern planering är i mång och mycket en reaktion på vad som
uppfattades och kopplades till modernismens misslyckande varför
dessa två ideal i teorin är varandras motsatser. Ett paradigmskifte har
inträffat, både vad avser tillvägagångssätt och stadsideal för planeringen (se Allmendinger 2009: 234; Hirt 2005: 28; Taylor 1998:
157ff).

Från modernism till postmodernism
Modernismens planering har kommit att sammankopplas med några
utmärkande inslag, både vad gäller tillvägagångsätt och stadsideal,
vilka kritiken särskilt kommit att riktas mot. Det postmoderna planeringsidealet förklarar både vad som gått fel och vilken som är vägen
framåt. Hirt (2005: 28) urskiljer fem planeringsrelaterade aspekter
med vilka den postmoderna planeringens huvudinslag förtydligas
likväl vad de är en reaktion mot; (1) ett växande intresse för medborgardeltagande i planeringen – som reaktion på den tidigare rationella
20
Det är ett planeringsideal som har haft ett avgörande inflytande på svensk
stadsplanering. I nästa kapitel utvecklas den modernistiska planeringens inverkan
för det svenska sammanhanget och för planeringen av Stockholm.

101

planeringen av ”oberoende” experter; (2) en strävan efter urbanitet,
urban identitet och kulturell unikhet – istället för den tidigare fokuseringen på funktionalism, effektivitet och rationell organisation av det
urbana; (3) en uppskattning av historiska miljöer och den traditionella
stadens former – istället för modernismens tilltro till överlägsenheten
av nya former; (4) funktionsblandning – istället för funktionsuppdelning och zonering samt slutligen; (5) sökandet efter en mänsklig,
promenadvänlig och kompakt urban form – i motsats till en gles, utspridd och bilinriktad stad.
Ett förändrat tillvägagångssätt för planeringen
Kännetecknande för den modernistiska planeringsprocessen var ett
tillvägagångssätt som har jämförts med en uppifrån-och-ner-ansats.
Planerarna och arkitekterna, tillsammans med politikerna, var experterna hur staden skulle planeras samt i bedömningen vad som var
allmänhetens behov. Planeringen grundades i en stark tilltro till att
rationell design, tekniska innovationer och lösningar var nyckeln för
att lösa samhällets problem. Planeringen har i enlighet med detta beskrivits i termer om fysisk determinism, samt som en social ingenjörskonst, vilken grundats i en föreställning att man kan skapa välfungerande sociala miljöer med den fysiska planeringen (se Beauregard
1989: 111-114; Sandercock 2003: 29-33; Taylor 1998: 3ff, 42).
Detta auktoritära tillvägagångssätt för planeringen har kritiserats
för att resultera i att planeringen inte kommer alla grupper av människor till del. De som inte passar in i planeringens, och planerarnas,
fokus har hamnat utanför. Planeringens resultat blir därigenom inte
representativt för befolkningen och särskilt marginaliserade samhällsgruppers behov frånses i planeringen (se Healey 1996: 251-253; Scott
1998: 125-126; Taylor 1998: 43-45). För såväl arbetarklass, immigranter som kvinnor har den urbana verkligheten och livet i staden inte
levt upp till de modernismens utopiska ideal (Fincher och Iveson
2008: 1-2). Sandercock (2003: 33) relaterar misslyckandet i planeringen att ta hänsyn till en ökad kulturell mångfald till att majoritetsbefolkningens, den dominerande kulturens, värderingar och normer varit
inpräntade i planeringen. Detta gör det osannolikt att planeringen tar
hänsyn till andra sätt att höra hemma i staden för de med andra kulturer, vilket får till följd att planeringen förfördelar den grupp av människor som uppfattas höra till den kulturella minoriteten:
The planning system thus unreflectively expresses the norms of the culturally dominant majority, including the norms of how that majority likes
to use space (Sandercock 2003: 21).
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Den svenska planeringen har kritiserat för att vara ett socialt planeringsmisslyckande. En anledning till planeringens uppfattade misslyckande är att den utgått från föreställningar om hur saker och ting
antas vara och inte efter individers kunskap och behov. Människosynen, eller snarare bristen på en sådan, upplevs vara en avgörande orsak
till att planeringen i många fall anses ha misslyckats. Planeringen
försökte uppfylla människors behov utan att ta hänsyn till vad de
själva efterfrågade (Lilja 1999: 38-39). Planeringen kritiseras också
för att ha utgått, i linje med Sandercocks (2003) resonemang ovan,
från ett homogent synsätt på allmänheten varför grupper av befolkningen som inte passar in i den ramen hamnat utanför planeringens
fokus. Den ”svenska” heterosexuella kärnfamiljen har varit i centrum,
vilket medfört att bland annat ensamstående kvinnor samt olika etniska minoritetsgrupper missgynnats av planeringen (Bradley m.fl.
2005: 17-21).
Att det skulle gå att planera för allmänhetens intressen har också
kritiserats eftersom något sådant som en allmänhet med ett gemensamt
intresse upplevs vara konstruerat snarare än verkligt. Sandercock
(2003: 34-35) menar exempelvis att begrepp som det allmänna intresset måste dekonstrueras därför att de fungerar som en förklädnad för
en dominans av vissa intressen på bekostnad av andra. Istället behöver
vi erkänna att en stad består av en mångfald av intressen och att planeringen i denna nya mångkulturella stad kräver nya former av kunskaper (se också Dovey 2005: 4). En utgångspunkt för den postmoderna
planeringen är insikten, kopplad till realiteten, att städer utgörs av en
heterogen befolkning med varierande behov, preferenser samt socioekonomiska resurser. För planeringen innebär det att blir viktigt att ta
hänsyn till och införliva olika grupper av människors behov och erfarenheter i planeringen för att därigenom planera för fler intressen. En
strategi för att involvera fler i planeringen är en deltagande planeringsprocess och en underifrån-och-upp-ansats i vilken medborgare
kan vara delaktiga i processen och yttra sina åsikter (se Healey 1996:
239, 251-253; Sandercock 2003: 34-35).
En demokratisk planeringsprocess genom medborgardeltagande i
planeringen är ett viktigt inslag vid planeringen för social hållbarhet
och för en rättvis stad. Social rättvisa i staden fordrar enligt Young
(1990: 240) förverkligandet av vad hon kallar ”a politics of difference”. En sådan politik och planering går ut på att identifiera och
bevaka olika sociala gruppers intressen genom att antingen representera dem i planeringen eller genom att dessa grupper representera sig
själva i planeringen. Om planeringen ska kunna betraktas som demokratisk, och inte dominerad av ett överordnat homogent intresse, be-
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höver den ta hänsyn till samt sörja för att även marginaliserade gruppers behov i staden tas tillvara, för att därigenom realisera rättvisa och
jämlika möjligheter för alla. Jag återkommer till en diskussion om hur
planeringen kan genomföras för att resultera i en rättvisare stad, och
kritiken mot deltagande i planeringen, senare i kapitlet.
Ett nytt stadsideal
Inte bara uppfattningen hur planeringen ska bedrivas är förändrad utan
även stadsidealet. Modernismens stadsbyggnadsideal har särskilt
kommit att sammankopplas med två för planeringsepoken karaktäristiska rumsliga utfall; dels funktionsuppdelning, dels urban utbredning.
En funktionsuppdelning av bostäder och arbetsplatser, till viss del
även service och handel, eftersträvades i planeringen parallellt med att
staden exploaterats utåt i takt med kraftig befolkningstillväxt och nya
förutsättningar för kommunikationer. Dessa två resultat av modernismens planering har kommit att kritiseras för att bland annat försvåra
närvaron av socialt liv i bostadsområdet och för att skapa segregation.
Särskilt det storskaliga förortsbyggandet, som var ett vanligt inslag i
den urbana utbredningen, har utsatts för omfattande kritik. Förorterna
har kritiserats för att bland annat ha förstört mångfalden och gemenskapen i staden för att istället skapa isolerade onaturliga urbana rum
utan förutsättningar för socialt liv (se Beauregard 1989: 111-114;
Bruegmann 2000: 158ff; Taylor 1998: 42).
Ett omfattande förortsbyggande utgör ett dominerande inslag för
den svenska planeringen. Den svenska förortsplaneringen kritiseras
för otillräckliga kunskaper i den byggda miljöns betydelse för vardagslivet. Utöver att det uppfattas som monotona och som ett estetiskt
misslyckande bidrar storskaligheten, funktionssepareringen och det
öppna stadsrummet till att försvåra just närvaron av socialt liv. Fokus
har legat på bostaden och bostadsområdens form och inte på att skapa
förutsättningar för urbant liv. Strukturers betydelse för individens
känsla av delaktighet, sammanhang och välmående anses ha negligerats i hög grad (se Klasander 1999: 11; Lilja 1999: 9-12; Tunström
2009: 65). Förorten, och i synnerhet miljonprogrammet, får i den samtida debatten verka som sinnebilden på modernismens misslyckande
som ”samtidens och framtidens stadsplanering ska vända sig från”
(Tunström 2009: 64).
En av de första och mest tongivande kritikerna mot den modernistiska planeringens rumsliga utfall och som förespråkade en alternativ
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syn på vad staden borde vara var Jane Jacobs (2005).21 Hon formulerar
sina idéer på 1960-talet som en attack mot dåtidens stadsplanering och
stadsbyggnad. Jacobs (ibid. 25) vurmade för täthet i städerna, korta
kvarter, lokal handel och funktionsblandning. Med andra ord den totala motsatsen till modernismens uppluckring av staden genom storskaliga förortsprojekt och nya motorvägar som var ett påtagligt inslag
i den tidens New York, Jacobs egen stad. Postmodernismen innebär, i
enlighet med Jacobs syn på vad som utgör en eftertraktad stad, ett
förändrat tänkande vad avser stadsideal och stadsliv. Istället för en
tonvikt på enkelhet, ordning och enhetlighet som rådde under modernismen är centrala värderingar för postmodernismens kopplade till
storstadslivet, med närvaron av diversitet, pluralitet och olikhet, och
de möjligheter denna mångfald erbjuder (Taylor 1998: 166). Stadslivet bygger på att människor har rätt att vara olika och det offentliga
stadsrummet ska vara en blandad, pluralistisk och lekfull plats med ett
brett utbud av olika funktioner där människor bevittnar och uppskattar
diverse kulturer vilka de inte till fullo förstår eller delar (Young 1990:
240).

Mångfaldens stad som den goda staden
Ett nyckelbegrepp i det postmoderna stadsidealet och för planeringen
är mångfald. Ett skäl till detta anses vara att ”idén om mångfald ansluter till en positiv och till synes konfliktfri association till olikhet” (De
los Reyes 2001: 190). Fainstein (2005: 3) formulerar det som att “diversity represents the new guiding principle for city planners” (Fainstein 2005: 3), medan Lees (2003: 613) urskiljer det som att mångfald,
såväl kulturell och ekonomisk som funktionell och rumslig, ”måste”
omfattas i planerandet och byggandet av den postmoderna staden.
Mångfaldsbegreppet har flera betydelser, vilka bottnar i den postmodernistiska samt poststrukturalistiska kritiken av modernismens urbana landskap och stadsliv. Mångfald i planeringen efterfrågar variation vad gäller fysisk utformning, funktionsblandning, ett levande offentligt rum och social samt etnisk blandning i staden. Mångfald tillskrivs också en central betydelse för att en stad ska vara socialt hållbar
och rättvis (se Fainstein 2005: 4-5, 2010: 5; Jacobs 2005: 271ff; Sandercock 2003: 1-4; Young 1990: 238-239). De besläktade begreppen
mångfald, variation och blandning är centrala för den svenska idealstaden. Vad gäller mångfald preciseras det inte alltid utan det finns
21
Jacobs kritik var en kritik inte bara riktad mot modernismens stadsbyggnadsideal utan också riktad mot ett ”oreflekterat och dogmatiskt” expertperspektiv i planeringen (Westin 2013: 19).
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med som ett öppet och eftersträvansvärt begrepp. När det preciseras är
det framför allt fysisk mångfald som är i fokus, exempelvis varierad
bebyggelseutformning och markanvändning samt blandade upplåtelseformer. Den fysiska mångfalden ska bidra till den sociala mångfalden
(Tunström 2009: 102-105).
Utgångspunkten för Jacobs (2005: 271ff) stadsideal är innerstadens
pulserande stadsliv och den mångfald som kännetecknar, eller åtminstone kännetecknade det när originalutgåvan av boken kom ut i
början av 1960-talet. En blandning av funktioner och människor utgör
grunden för ett välfungerande stadsliv. Den unika och eftersträvansvärda egenskapen hos städer som Jacobs värdesätter är i synnerhet det
stadsliv som utspelar sig i offentligheten på gatan. Exempelvis på
trottoaren utspelar sig vardagslivet, ”stadens teater”, i ett mer eller
mindre anonymt rum för möten och mångfald. Dels i mötet mellan de
som bor eller bedriver verksamheter, dels med förbipasserande främlingar som använder sig av gatan av olika anledningar. Gatans stadsliv
skapar förutsättningar till social och kulturell mångfald i mötet med
”den Andre”. I en funktionsindelad och alltför rationellt planerad stad
försvinner den sociala spänningen och därmed går även folklivet och
mångfalden förlorad.
Villkor för Jacobs idealstad
Jacobs stadsideal (2005) fungerar idag som förebild för planeringen.
Hennes syn på staden var banbrytande för tiden men verkar numera
som ”sunt förnuft” för generationer av planerare, arkitekter, politiker
och medborgare i deras uppfattning om den attraktiva staden och dess
stadsliv. Hennes idéer har följaktligen gått från att vara kritiska till att
förespråkas av planerare och implementeras i planeringen (Zukin
2011: 47). Hon sätter upp fyra nödvändiga villkor, vilka alla i kombination behövs, för att ett stadsliv kännetecknat av mångfald ska existera i den lokala skalan. För det är det lokala det handlar om, den lilla
stadsdelen, kvarteret eller näromgivningen, vilka tillsammans utgör
stadens helhet. De fyra villkoren och vad ska medverkar till är (Jacobs
2005: 176-177):
1. Blandade funktioner och användningsområden – medför att stadsrummet befolkas av olika samhällsgrupper skiftande tider på dygnet.
2. Staden ska utformas som en kvartersstad – bidrar till att öka antalet potentiella möten i det offentliga.
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3. Bebyggelsen ska vara av blandad ålder och ha varierande hyresnivåer – skapar förutsättningar för verksamheter med olika inriktning.
4. En täthet i bebyggelsen – för en koncentration av människor.
Det första villkoret utgår ifrån att det behövs en blandning av funktioner som kompletterar och understödjer varandra. Jacobs skiljer här
på primära och sekundära funktioner. Primära funktioner är de som på
egen hand attraherar människor till en plats och skapar en till- och
genomströmning av människor. De preciseras i första hand som bostäder och arbetsplatser men det kan även röra sig om funktioner för
underhållning, utbildning och rekreation. De sekundära funktionerna
är funktioner som uppstår till följd av de primära och kompletterar
dessa, exempelvis specialiserade butiker och serviceföretag. Om
blandningen av funktioner är lyckad genereras mångfald i bemärkelsen att människor med olika bakgrund och erfarenheter under en stor
del av dygnet vistas i området och kommer i kontakt med varandra
åtminstone rumsligt (Jacobs 2005: 179ff).
Det andra villkoret är att den byggda miljön utformas som kvartersstad med korta kvarter, tätt liggande gator och stadsgator med
verksamheter i bottenvåningar. Därigenom ökar gatans användarvänlighet vilket är kopplat till att det ska vara ett rum där man kan handla,
äta, dricka, mötas och uppleva det oväntade. Motsatsen, långa gator
och stora kvarter, upplevs bidra till mångfaldens självdestruktivitet
eftersom det medverkar till ett motstånd att använda gatan likväl som
att det leder till ett isolerat användande i och med att människors vägar
inte korsas på samma sätt (Jacobs 2005: 205ff).
Det tredje villkoret är kopplat till att bebyggelsen ska vara av blandad ålder och skick. En byggnads ålder och skick antas påverkar hyresnivån, vilket i sin tur skapar förutsättningar för verksamheter med
skilda krav på avkastning. Denna uppfattning grundas i iakttagelsen
att det i huvudsak bara är väletablerade kedjor som huserar i nybyggda
lokaler medan exempelvis ”vanliga privatägda företag”, mindre och
nischade butiker samt restauranger finns i gamla byggnader. Särskilt
viktig blir närvaron av äldre byggnader22, livaktiga gator och stadsdelar antas inte kunna växa fram utan dessa, eftersom den äldre bebyggelsen utgör en förutsättning för kapitalsvagare verksamheter. I en
stadsdel med enbart ny bebyggelse och nya lokaler är hyreskostnader
högre och därmed begränsas de företag som kan existera där. Platsen

22

Med äldre bebyggelse avses ”vanliga, ordinära, billiga gamla hus, inklusive en
del slitna gamla hus” (Jacobs 2005: 215).
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blir funktionellt begränsad och med det användandet och således uppnås inte mångfald (Jacobs 2005: 215ff).
Det fjärde villkoret inkluderar både en täthet i bebyggelsen och en
koncentration av människor. Bostadstätheten urskiljs, något flytande,
behöva vara så hög som den kan vara för att maximera den potentiella
mångfalden. Jacobs referensexempel på en stadsdel med där hög bostadstäthet förenas med variation i bebyggelsen är Greenwich Village
på södra delarna av Manhattan, hennes egen stadsdel. Modernsimsens
”betongghetton” med höghus får verka som exempel där tätheten nått
en övre gräns som hämmar mångfalden. Jacobs kritiserar även särskilt
det hon kallar "mitt-emellan-tätheter". Med en sådan befolkningstäthet
kommer avigsidor som begränsad service och en rädsla för främlingar
(Jacobs 2005: 237ff).
Jacobs stadsideal och liv som norm för det svenska idealet
Tunström (2009: 160-164) har studerat konstruktionen av vad som
benämns ”den goda staden” i svensk stadsbyggnadsdiskussion på
1990- och 00-talen. Av det framgår att den svenska planeringen ska
ses i ett postmodernt sammanhang, såväl vad gäller tillvägagångssätt
som stadsbyggnadsideal. Jacobs vision för en levande och variationsrik stad kännetecknad av mångfald, såväl vad gäller byggnader, utbud
som människor har fått stort gehör i rådande svenska planeringsdiskurs. Planeringen är märkbart influerat av hennes idéer, vilka fungerar
som förebild för det urbana livet och för stadsbyggandet (se Berntsson
2002: 27-28; Tunström 2009: 99, 115-116; Westin 2013: 16-17).
Ett genomgående inslag för konstruktionen av den goda staden i
den svenska stadsbyggnadsdiskussionen är att de värden som förknippas med denna stad saknas, eller åtminstone nästintill, i förorterna. På
så vis kategoriseras också platser och miljöer i och med att de ges
varierande mening. Diskursen som omger planeringen är strukturerad
kring en polariserad förståelse, vilken är uppbyggd kring värderingar
om ”bra” respektive ”dåliga” stadsmiljöer. Tunström (2009: 88) menar
att en konsekvens av den polariserade karaktären som planeringen
grundas i är att det framstår som att de enda valmöjligheterna består
av den täta eller den glesa staden, innerstad respektive förort. De
rumsliga konstruktioner och motsatspar som det svenska planeringsidealet grundas på sammanfattas enligt följande:
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Den goda staden
Den täta staden, förtätning

Den goda stadens motbilder, problem
Den glesa staden, utglesning

Den blandade staden, funktionsblandning

Funktionsseparering

Den traditionella staden

Icke-staden, den moderna staden

Kvarter, kvartersstad, kvartersbutiker,
kaféer

Förort, betongförort, köpcentrum, köplador, lagerbyggnader, parkeringsplatser, p-öknar
Väg, cykelväg, trafikled, motorväg,
trafikkarusell, grönområde

Gata, torg, stråk, esplanad

Tabell 7: Den goda staden respektive dess motbild i planeringen (Tunström 2009:
88).

Den goda staden kopplas ihop med föreställningen om stadsmässighet,
vilket har kommit att fungera som ett ledord för planeringen. Stadsmässighet relateras till den täta staden och blandstadens ideal som sin
tur åsyftar på en viss sorts stad, ”den traditionella staden” eller ”den
klassiska staden”. Innerstaden med dess kompakta bebyggelse, blandning av funktioner och gator och torg utgör följaktligen normen för
stadsidealet. Denna stad likställs med det levande stadsliv som eftersöks, likväl som den skapar förutsättningar för människor att mötas
(se Tunström 2009: 52, 57, 86-93, 100; Ullstad 2008: 16). Ullstad
(2008: 16) uppfattar det som att staden ”genom att vara tät och samlad
kan […] ge ett stort och varierat utbud tillgängligt för alla. Tätheten är
en förutsättning för stadens ekonomiska kraft och stadspuls”.
Stadsidealet och dess interrelaterade stadsliv uppfattas i planeringsdiskursen också medverka till hållbarhet, såväl i ett ekonomiskt,
ekologiskt som socialt avseende. Med stadsidealet skapas en närhet till
”allt” och i en sådan stad upplevs transportbehoven minska, jämställdheten samt tryggheten öka, miljön gynnas samtidigt som det är positivt för tillväxten (Tunström 2009: 86). Stadsidealet och ett levande
stadsliv fungerar också som en strategi för att minska segregationen.
Detta som ett led i att ”segregation – och det som associeras med det –
kopplas till förorten, medan integration kopplas till stadsmiljön” (ibid.
99). Integration i planeringen upplevs därför åsyfta funktionsblandning snarare än planering för social eller etnisk blandning (ibid. 99).
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Kritik mot mångfaldsinslaget och Jacobs stadsideal
Det postmoderna stadsidealet har av Westin (2013: 18) likställts med
en ”stadskramardiskurs” som får förhärska relativt fritt från ifrågasättanden. Kritik har dock börjat riktas mot det och särskilt är det grundförutsättningen om inslaget av mångfald som kommit att ifrågasättas
och att mångfaldens positiva innebörd i planeringen i regel inte problematiseras utan tas för given. Mångfaldsbegreppet kritiseras av De
los Reyes (2001: 181-183) för att bygga på en bakomliggande idé om
lönsamhet, vilket påverkar hur mångfaldsstrategier tillämpas varför
rättviseprincipen den bygger på anses blir underordnad. Fainstein
(2005: 9, 12) visar prov på en liknande uppfattning, men uppfattar det
som att mångfald till nyligen varit kopplat till ett rättvisetänkande men
att det allt mer fungerar som ett mantra för en planeringsinriktning
med mål att främja en urban tillväxt. Mångfaldsbegreppet och användandet är på så vis vara anpassat till den nyliberala samhällsdiskursen.
Att inkludera en mångfaldsretorik i planeringen är därmed inte tillräckligt för att åstadkomma en socialt hållbar och rättvis stad.
En som riktig relevant mot hur Jacobs idéer omsätts i planeringspraktiken är Zukin (2011: 45, 283). Enligt henne existerar en benägenhet i planeringen att anpassa Jacobs principer om stadsbyggnad
med närliggande idéer om stadsliv och mångfald för att passa bakomliggande intressen och målgrupper för planeringen. Jacobs vision om
livet i staden uppfattats ha kopplats till en tillväxtretorik för planeringen. En strategi för planeringen uppfattas vara att tillåta sådant byggande som privata investerare upplever som mest lukrativt samtidigt
som man slår ett slag för Jane Jacobs ideal. De villkor Jacobs sätter
upp för mångfald urvattnas och omformas därmed för att gynna byggherrar och deras kundgrupper istället för stadslivets reella mångfald
med en blandning av verksamheter och sociala grupper. Även om
planeringen retoriskt förespråkar mångfald kan den således många
gånger gå förlorad och homogena miljöer skapas i linje med målgrupperna för planeringen (se också Fainstein 2005: 9). Lees (2003: 630)
menar i enlighet med detta att det finns en mångfaldsretorik som inte
överensstämmer med praktiken.
Zukin (2011: 47) riktar även kritik mot Jacobs och vad hon uppfattar som ett romantiserande stadsideal. Även en trogen tolkning Jacobs
vision och kriterier i planeringen räcker enligt henne endast en bit på
vägen till den livliga och socialt blandade stad som Jacobs förordade.
Planeringen kan kanske åstadkomma blandande funktioner och täthet,
men inte en blandad befolkning och ”det är den sociala mångfalden,
inte bara mångfalden av byggnader och funktioner som ger stadens
dess själ” (ibid. 53). Utvecklingen mot mer och mer kedjor med färre
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traditionella butiker talar också mot Jacobs syn på mångfald. Jacobs
exempel på en lyckad stadsmiljö uppfattas inte förutse effekterna av
nuvarande marknadstendenser. Hennes stadideal förutsätter att marknaden själv genererar den eftertraktade mångfalden. Tidigare stadskärnor och innerstadsstadsdelar, vilka kännetecknades av flera småbutiker med olika ägare har nu istället kommit att kännetecknas av köpcentrum och globala affärskedjor (se även Fainstein 2005: 6).
Zukin (2011: 302) ser heller ingen hjälp från Jacobs idéer för hur
det går att utforma strategier för att skydda invånare och verksamheter
på en plats, något som erfordras för social och kulturell mångfald.
Billiga bostäder och låga hyror är avgörande för att de människor och
verksamheter hon vurmade för ska existera. Gamla hus skulle enligt
Jacobs vara en garant för en varierad pris- och hyresnivå. Gamla hus
har idag blivit attraktiva och en åtråvärd vara som många människor
och verksamheter inte har råd med. Enligt Zukin (ibid. 302) behöver
vi se bortom kvarteret för att bestämma vilken sorts stad vi vill ha då
Jacobs stadsideal inte räcker till. Staden anses dock, i enlighet med
Jacobs ideal, behöva ”småskaliga gator och affärer, invånare av olika
etniciteter och ur olika samhällsklasser, och låga hyror som gör att
invånare kan rota sig i hjärtat av staden”.
Vad gäller svenskt vidkommande bedömer Franzén (2005: 10-11)
möjligheten för Jacobs stadsbyggnadsideal som dyster. Denna uppfattning grundas dock inte i en kritik mot Jacobs idéer utan av de kontextuella förutsättningarna. Att stora delar av de svenska städerna är
uppförda efter andra världskriget, enligt funktionalismens principer,
och således inte formade som kvartersstad i Jacobs mening lyfts fram
som problematiskt. Dessa strukturer är svåra att och ny bebyggelse i
kvarterstadens form anses inte tillräckligt. Två skäl till det nämns, för
det första skulle det ta för lång tid och för det andra uppfyller den
nybyggda kvartersstaden inte kriteriet om en åldersblandad bebyggelse. Ramberg (2012: 228), som har studerat konstruktionen av framtidens svenska stad genom arkitekturförslag i tävlingar under 1990och 00-talen riktar dock relevant kritik som kan jämföras med kritiken
mot hur Jacobs ideal och värden anpassas i planeringen för att tillgodose privata intressen och främja tillväxt. Ramberg (ibid.) slutsats är
att dessa planförslag, även då de relaterar till värden om stadsliv,
mångfald och variation, kan liknas med planerad gentrifiering, och
därmed också planerad segregation. De stadsdelar och bostäder som
arkitekturförslagen berör är tänkta för en vit medelklass som flanerar i
det offentliga eller sitter på kafé. Detta samtidigt som de sociala ambitionerna skjuts åt sidan.
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(Post)modern planering
Förutom kritiken som riktats mot mångfaldsbegreppet och hur Jacobs
ideal tillämpas har också planeringen kritiserats för att likna den modernistiska. Den kritik som postmodernismens idéer växte fram ur har
följaktligen paradoxalt nog även kommit att formuleras mot postmodernismen själv. Kritik riktas mot att den postmoderna planeringen
fortsatt befinner sig svävande mellan modernitet och postmoderniteten
och att planeringen fortsatt är odemokratisk, etnisk- och genusblind
och kulturellt homogen (se Allmendinger 2009: 177; Sandercock
1998: 4). Flyvbjerg (1998: 36, 225-227) urskiljer exempelvis hur försäkrade öppna och demokratiska planeringsprocesser missbrukas av
makthavare och hur maktfaktorn styr planeringen. Ju mer auktoritet
och makt som organisationer, institutioner, företag besitter desto
minde blir rationaliteten och allmännyttan i planeringen. För det
svenska sammanhanget identifierar Baeten (2012a: 23) paralleller
mellan dagens planering, exemplifierat med stadutvecklingsprojektet
Hyllie i Malmö, och modernismens planering. Planeringen uppfattas
inte som en antites till den moderistiska planeringen, utan som en
fortsättning. Planeringen uppfattas innehålla flera påfallande likheter
med planeringen för de storskaliga miljonprogramsområdena från
1960- och 70-talet. Bland annat den auktoritära planeringspraktiken,
den storskaliga designen samt den otåliga önskan att bygga en ”ny”
stad, som banade väg för och implementerades under miljonprogrammet, har återigen förverkligats med Hyllie. Planeringstänkandet identifieras därför som: ”modernity take II”.

Planering för en rättvis stad
I fortsättningen av detta kapitel fokuserar jag på planeringens sociala
dimension genom att redogöra för planeringsteori om hur planeringen
kan resultera i en rättvis stad. Det är en fortsättning, en konkretisering,
kopplad till den sociala dimensionen av det postmoderna planeringsidealet och hur det kan vidareomsättas i praktiken. En rättvis stad är en
stad i vilken människor ska ha liknande möjligheter och rättigheter
och inte förfördelas i det urbana. Det är en stad i vilken människor kan
vistas och bo på liknande villkor oavsett socioekonomisk ställning och
etnicitet. Boendesegregation som ett resultat av ojämna maktrelationer
och diskriminering hör inte hemma i denna stad. Att vistas i staden
ska vara allas rättighet, men det handlar inte bara om rätten till att ha
fysiskt tillträde till staden utan om att kunna delta i det urbana livet på
lika villkor samt att delta i förändringen av staden som en jämlike (se
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Fincher och Iveson 2008: 9; Manzi m.fl. 2010: 10). Sandercock (2003:
xiv) resonerar i termer av social rättvisa och en rättvis stad i vad hon
benämner för ett ”Cosmopolis”. I denna idealstad lever människor
sida vid sida även med de som skiljer sig från dem själva och alla har
tillgång till, och samma rättighet, att vistas i det offentliga. Det råder
en acceptans och respekt för det som är kulturellt olikt från det man är
van vid. Detta i motsats till den rädsla som förekommer för det annorlunda och främlingar i nutida städer.
Fainstein (2010) är en av de mest inflytelserika personerna i debatten om en rättvis stad. Den rättvisa staden (”The just city”) är hennes
normativa ideal för städer. En rättvis stad, och en rättvis planering, är
enligt Fainstein (ibid. 3) en stad i vilken planeringen innebär likvärdiga resultat för alla snarare än att stödja dem som redan har det bra
ställt, något som inte upplevs vara fallet i det nuvarande sammanhanget. Detta kan kontrasteras mot vad som uppfattas utgöra orättvisor
i staden, vilka i sin tur beror på handlingar som missgynnar de som
redan har det sämre ställt. Att ta bort bostäder, arbete eller tillträde till
offentliga platser från de politiskt eller ekonomiskt marginaliserade
uppfattas av de flesta som en självklar orättvisa. Men sådana åtgärder
upplevs förekomma genom en planering som motiveras som fördelaktigt på lång sikt för majoritetsbefolkningen, eller till och med för
vara till fördel för marginaliserade grupper i samhället.
I de fall då planeringen för en socialt hållbar och rättvis stad sker i
en nyliberal kontext, med allt vad det innebär beträffande planorganisation, entreprenörsmässigt agerande och attraktiva målgrupper, blir
som denna avhandling exemplifierat sociala målsättningar svåra att
omsätta i praktiken. Ett resultat av det nyliberala samhällstillståndet
upplevs exempelvis vara att innebörden av begrepp som social rättvisa, socialt hållbar utveckling och mångfald tenderar att förlora sin
avsedda innebörd eftersom de anpassas till marknadsrealiteter. Dessa,
och liknande begrepp, har därför kritiserats för att snarare användas
för att ge intrycket att man gör något för att motverka negativa sociala
konsekvenser än i själva verket gör det (se Gunder och Hillier 2009:
20; Sandercock 1998: 188). En relevant fråga att ställa är huruvida en
rättvis stad är ett rimligt antagande eller om det är något som valts
bort med rådande samhällsystem? I forskningsdebatten för en rättvis
stad existerar två huvudsakliga ställningstaganden, en pragmatisk och
en utopisk. Det pragmatiska ställningstagande identifierar möjligheten
att planera för en rättvis stad i den rådande samhällskontexten medan
det utopiska förutsätter en politisk-ekonomisk revolution.
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Ett pragmatiskt respektive utopiskt förhållningssätt
Fainstein (2010: 170-171) är en av dem som menar att det även inom
existerande strukturer är möjligt att planera mer eller mindre rättvist.
Tillräckligt spelrum uppfattas finnas för att sociala reformer uppbackade av politisk mobilisering ska kunna leda till en signifikant förändring. Hennes egna kriterier, vilka jag kommer till, för att föra städer
närmare rättvisan innebär svårlösta konflikter mellan olika sidor i
planeringen, men de är inte beroende av revolutionär reform för att
realiseras. Den rättvisa staden med Fainsteins (ibid. 183-184) sätt att
se på det kan dock inte bli en realitet om inte diskursen som omger
planeringen fokuserar på rättvisa beslut snarare än bara dess bidrag till
konkurrenskraft. Sociala ambitioner i planeringen upplevs inte som
tillräckligt. Särskilt inte när planeringsprojekt motiveras i termer om
att förbättra den ekonomiska situationen och inte den sociala. Med en
förändrad diskurs kan planeringen leda till strategier som främjar en
jämlik fördelning, skapar livliga, mångfacetterade och tillgängliga
offentliga rum samt gör beslutsprocessen mer transparant och inkluderande för exkluderade grupper.
För att förändra planeringsdebatten, och diskursen som omger den,
i riktning mot sociala resultat av planeringen gäller det att få planerare
att tänka om från besattheten av ekonomisk utveckling till ett ökat
intresse för social rättvisa. Planeringsaktörer bedöms ha möjlighet att
styra debatten mot att gälla rättvisa, varför de har en viktig funktion.
Att lyckas göra det kräver emellertid stöd från något politiskt håll
(Fainstein 2010: 19). I detta avseende identifieras även medborgarrörelser som viktiga för att rättvisa strategier uppmärksammas. När det
existerar press underifrån blir offentliga representanter mer lyhörda.
Motstånd har visat sig ha betydelse, exempel visar att lokala krav och
kritik kopplade till sociala frågor har gjort att dessa frågor har klättrat
några steg på den politiska prioriteringslistan. Sociala urbana motståndsrörelser kan följaktligen påverka utvecklingen på urban nivå (se
Fainstein 2010: 181-182; Stahre 2004: 74ff ; Swyngedouw m.fl. 2002:
579). Detta motstånd saknas dock många gånger, vilket delvis har att
göra med normaliseringen av den nyliberala planeringen (Baeten
2012a: 32-34) och den ”slöja av sekretess som föregriper kritik och
diskussion” (Swyngedouw m.fl. 2002: 567), vilken är kopplad till
planeringens organisation och den diskurs som utformas kring stadsutveckling som ett begrepp för förnyelse, innovation och framgång.
Kritik har riktats mot Fainsteins, och andra, modeller av den rättvisa staden på grundval av att de befinner sig inom det rådande politisk-ekonomiska systemet. I kontrast till den pragmatiska uppfattningen är exempelvis Harvey och Potter (2009: 46) av åsikten att det end-
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ast går att mildra de negativa konsekvenserna i ett orättvist system.
Novy och Mayer (2009: 116) ställer sig även de tvivlande till grundantagandet att urban social rättvisa och en kapitalistisk nyliberal ordning kan samexistera. Istället menar de att ”skapandet” av fattigdom
och social exkludering är systematiskt i rådande ekonomiska system
varför ett annat egalitärt system är nödvändigt. De förespråkar därför
alternativa föreställningar för en rättvis stad vilka utmanar det nu hegemoniska ordningen. Deras uppfattning är att en stad som denna
aldrig kommer återfinnas inom det nyliberala samhället. En omvälvande politisk-ekonomisk förändring är därför nödvändig.
Under exempelvis parollen ”rätten till staden”, vilken först lades
fram av Lefebvre 1968, har kritiska urbanteoretiker och sociala grupper samlats för att visa sitt missnöje med vad staden kommit att bli.
Harvey (2008: 40, 2012: 127-128) förstår ”rätten till staden” som en
mänsklig rättighet, rätten att få tillgång till staden men än viktigare
rätten att omforma staden. Denna rättighet gäller och tillhör dock inte
alla som situationen är varför denna mänskliga rättighet är försummad. Det nyliberala projektet uppfattas istället inriktat mot att privatisera kontrollen över staden och dess utveckling. Således hamnar själva
rätten till staden i händerna på privata intressen och deras mål. Genom
att förändra maktförhållanden och ta tillbaka kontrollen till medborgarna vill meningsanhängare omforma staden på ett annat sätt än vad
som framförs av stadens politiker, planerare och privata aktörer. Det
är revolutionerande och en ny ordning söks. Hur detta ska ske och hur
den alternativa staden ska organiseras och omformas praktiskt väcker
desto fler frågor.
I fortsättningen uppehåller jag mig vid det pragmatiska ställningstagandet om hur planeringen kan vara och resultera i ett rättvisare
utfall inom rådande politisk-ekonomiska kontext. Även om jag till viss
del delar uppfattning med kritiken kopplad till svårigheten, eller omöjligheten, att planera för social rättvisa i en nyliberal samhällskontext
upplever jag samtidigt att det är möjligt att planera mer eller mindre
rättvist även i rådande samhällskontext enligt Fainsteins resonemang.
Debatten om en politisk-ekonomisk samhällsförändring är emellertid
relevant för att synliggöra problematiken kopplad till nyliberaliseringen av staden och planeringen men erbjuder samtidigt få, om några,
lösningar på hur planeringen i dagsläget kan förhålla sig till den sociala dimensionen i relation till kontexten planeringen bedrivs i.
Det pragmatiska planeringsteoretiska fältet för sociala frågor i planeringen kan delas in i två inriktningar. Det som skiljer inriktningarna
åt är att de i huvudsak fokuserar på processrättvisa respektive distributiv rättvisa för planeringen. Den förstnämnda inriktningen fäster såle-
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des större vikt vid själva planprocessen för att nå ett rättvisare resultat,
medan den senare fokuserar på att utfallet av planeringen ska vara
rättvis och vilka strategier som är mest lämpade för det. Vad Fainstein
(2010: 10) benämner som ”kommunikativa teoretiker” studerar det
förra och ”rättvisa-staden teoretiker” det senare. I efterföljande figur
synliggörs de två planeringsinriktningarna med en pragmatisk ansats
för en rättvis stad:
Inom rådande samhällskontext
(Pragmatisk)
↙
↘
Fokus på process ↔ Fokus på resultat
↘

↙
En rättvis stad

Figur 2. Planering för en rättvis stad, två inriktningar

En övervägande del av planeringsforskningen och planeringen har
kommit att inriktas mot hur planprocessen bör genomföras för att
involvera, engagera och representera olika samhällsgrupper efter idén
om att en rättvis planprocess leder till ett rättvist utfall. Detta processtänkande har emellertid kommit att ifrågasättas med utgångspunkt i att
hur rättvis processen än kan tyckas vara anses den inbegripa begränsningar, varför inte frågor om rättvisa bör begränsas enbart till processen. Allt eftersom kritiken blivit påtagligare mot möjligheterna kopplade till planeringens tillvägagångssätt har fokus förflyttats till resultatet av planeringen. Denna inriktning grundas i att det i slutändan är
resultatet som är viktigast och således vad som behöver göras för att
planeringen ska resultera i ett rättvist utfall. Värden kopplade till medborgardeltagande och demokratisk involvering i planprocessen spelar
emellertid också en roll i denna inriktning (se Fainstein 2010: 3-4;
Fincher och Iveson 2008: 3-5).

Fokus på process – kommunikativ planering
Medborgardeltagande i planeringen uppfattas som ett medel i den
sociala planeringen. Den kommunikativa inriktningen för planeringen,
vilken fokuserar på planeringsprocessen och dess tillvägagångssätt har
som mål att hantera heterogeniteten genom att underlätta införandet av
röster från olika målgrupper i plan- och beslutsprocessen. Särskilt
marginaliserade och i samhället exkluderade grupper av människor
ska ha möjligt att uttrycka sina behov, och därmed få, dem bättre till-
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godosedda i planeringen. Utgångspunkten för denna inriktning är att
om processen kännetecknas av värden som inkludering, öppen dialog,
rättvisa och jämlikhet mellan deltagare, är också sannolikheten att
utfallet gör så i större utsträckning (se Campbell och Fainstein 2003:
171-172; Fincher och Iveson 2008: 3-5; Healey 1996: 251-253).
Den kommunikativa planeringsteorin har hämtat mycket inspiration från sociologen och filosofen Habermas (1996) tankar om kommunikativt handlande. Han grundar sina idéer i att kommunikation,
ömsesidigt utbyte av information mellan individer, ska ligga till grund
för samhällets utveckling. Enligt honom är vi själva fullt kompetenta
att genom kommunikativ praktik lyssna, lära och förstå varandra och
därigenom även komma fram till gemensamma lösningar på problem
och nå konsensus. Tilltron till det goda samtalet som metod och till
möjligheten att uppnå konsensus mellan människor, oberoende av
social status, och därigenom lösa tvister i planeringen kännetecknar
förespråkarna för kommunikativ planering (se Healey 1996: 239-240;
Månson 1989: 309ff, Orrskog 2003: 60, Tewdwr-Jones och Allmendinger 1998: 1976). Fung (2006: 68) sammanfattar det ideala samtalet
som de fall då: “Participants engage with one another directly as
equals who reason together about public problems”.
I en kommunikativ planeringsansats är det ett flertal faktorer som
det är viktigt att ta hänsyn till för att processen ska uppfylla sin avsikt.
En förutsättning för en lyckad process är att den kännetecknas av öppenhet och mångfald bland deltagarna. Mångfald är detsamma som att
olika samhällsgrupper är representerade, öppenheten bidrar i sin tur
till mångfalden (Healey 1996: 245-247). Innes och Booher (2010: 36)
identifierar behovet av mångfald som: ”a social system needs this
variety, just as an ecological system need biodiversity”. För att processen ska fungera som avsett är det grundläggande att den genomförs
på ett sådant sätt att inga gruppers värderingar eller intressen får en
överordnad betydelse, således att det inte föreligger ojämna och orättvisa maktförhållanden. Det gäller att skapa förutsättningar för att
medborgardeltagandet ska ske på lika villkor för de engagerade trots
de kulturella och sociala skillnader som föreligger mellan deltagarna.
Exempelvis diskussionens tillvägagångssätt, vem som får tala när och
att alla kommer till tals är viktigt (se Healey 1996: 243-247, Khakee
och Elander 2001: 248).
I det svenska sammanhanget utgör medborgardeltagande ett
centralt inslag i planeringspraktiken. Värdet med att ha medborgardeltagande i planeringen tillskrivs för individen som att få sina intressen
och önskemål beaktade och i förlängningen tillgodosedda i planeringen. För planerare och beslutsfattare ger medborgares synpunkter bättre
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beslutsunderlag, men även legitimiteten stärks till följd av ökat förtroende för planerna (Khakee 2006: 15-16). En retorisk utgångspunkt i
svensk politik, planering och lagstiftning är att allmänhetens aktiva
deltagande behövs för att om möjligt kunna åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling (Frank 2006: 12). Deltagande är särskilt en strategi för social hållbarhet:
Samhällsplanering för hållbar social utveckling bygger på mobilisering av
och dialog med berörda människor. Den kräver social och humanistisk
kunskap om den byggda miljön och handlar om en avvägning mellan olika
sociala värden hos dem som bor på platsen (Khakee och Elander 2001:
243).

Det förekommer flera planeringsprojekt där de boende haft möjlighet
till inflytande, särskilt i samband med områdesförnyelse. Satsningar
på att verkligen få med de boendes röster görs de gånger hållbar utveckling eftersträvas. Planeringen fokuserar då mycket på själva deltagandet och därför är detta betydligt mer omfattande än vad som är
kravet i Plan- och bygglagen. Vid dessa tillfällen har deltagandet och
demokratiaspekten en överordnad roll. Det sker vanligen vid planering
av utsatta problemområden i förorten (Khakee och Elander 2001: 246247). Planeringen för att förbättra dessa områden inbegriper dialog
med de boende. Medbestämmande uppfattas i dessa fall som en sätt att
minska sociala spänningar samt förbättra områdets långsiktiga utveckling. Järvalyftet är ett exempel där en dialog med de boende varit
ett viktigt inslag i planeringen (Boverket 2010a: 25-27, 57).
Medborgardeltagandets brister
Kritik har på ett flertal punkter riktats mot den kommunikativa planeringen och medborgardeltagande i planeringen för att den inte lever
upp till de normativa idealen. Kritiken adresserar emellertid inte det
bakomliggande resonemanget om demokratiskt representation och
vikten att införliva olika grupper av människors erfarenheter och behov i planeringen. Problematiken och kritiken riktas istället i huvudsak mot grundförutsättningarna för en lyckad process. Centrala delar
kopplade till det goda samtalet, en reell möjlighet att påverka, maktneutralitet och mångfald av deltagare upplevs som svåra, om inte
omöjliga, att uppfylla, vilket får konsekvenser för såväl den demokratiska aspekten som planeringsresultatet.
En upplevd paradox för medborgardeltagandet utgörs av att det har
kommit till som svar på ojämna maktförhållanden, men kritiseras
samtidigt för att stärka, eller åtminstone vidhålla dessa. Med tilltron
till en öppen demokratisk kommunikationsprocess menar Fainstein
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(2010: 30) att man ignorerar realiteten med strukturell ojämlikhet och
makthierarkier. Medborgardeltagande innebär inte nödvändigtvis att
medborgare får inflytande över planeringen, tvärtom sker vanligen
deltagande utan omfördelning av makt. Det existerar en väsentlig
skillnad i deltagandeprocesser mellan att vara åskådare, utan möjlighet
att påverka, och att vara deltagare med inflytande över planeringens
utfall (Arnstein 1969: 216ff).
Deltagandets funktion i planeringen kritiseras i de fall deltagare
inte har någon reell möjlighet att påverka för att ha begränsats till att
användas för att legitimera strategier genom att ”spela användarkortet”
med hänvisning till deltagandeprocessen, men för att egentligen stötta
särskilda privata intressen. Makthavarna, det vill säga politiker, planerare och privata intressenter, kan således hävda att alla parters åsikter
har övervägts. Medborgardeltagande används då medvetet som ett sätt
att införliva motståndare genom att dra in dem i egna diskurser och
egen institutionell praxis för att kunna poängtera att de haft möjlighet
att vara med och påverka. Särskilt deltagandeprocesser under en nyliberal logik tenderar att legitimera existerande maktförhållanden med
en stämpel av demokratisk process (Sager 2011: 180).
Planeringen uppfattas också i stor utsträckning ske i konflikt mellan olika intressegrupper med följden att samförståndsbegreppet, vilket är en central punkt för det goda samtalet, inte uppfylls och därmed
blir planeringen mer konkurrensinriktad än vad som är tanken
(McGuirk 2001: 204-207). Att något sådant som det goda samtalet,
eller kommunikativ rationalitet, skulle vara möjlig invänder sig
Tewdwr-Jones och Allmendinger mot (1998: 1980). Enligt dem (ibid.
1982) stämmer det inte att alla delar samma vilja att nå konsensus då
det mänskliga psyket inte fungerar så:
In such a heavily politicised arena as planning, consensus is completely
utopian—there will always be winners and losers—and it will never be
possible for all individuals to abandon their political positions and act neutrally.

Maktrelationer speglar följaktligen den kommunikativa planeringsprocessen, vilka tillsammans med konflikter i planeringen leder till att
resursstarkare grupper får en fördel av planeringen. Det nödvändiga
inslaget av maktneutralitet existerar således inte. Olika styrkeförhållanden vad avser materiella tillgångar, språklig kunskap samt resonemangsförmåga och värderingar påverkar handlingen, debatten och
slutligen utfallet (McGuirk 2001: 207ff). I praktiken har det också
visat sig att det inte är ovanligt att inflytelserika aktörer exkluderar
vissa, för dem, besvärande intressen eller perspektiv (Innes och Boo-
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her 2010: 36). Mångfalden av deltagare, ett nödvändigt inslag för en
lyckad planprocess, kritiseras även den för att i många fall gå förlorad
då processen misslyckas med att ta hänsyn till olika samhällsgruppers
synpunkter och värderingar. Till viss del är det ett resultat av att
styrke- och kunskapsförhållanden reflekteras som följd av att de ojämlika maktförhållandena inte kan åsidosättas (McGuirk 2001: 213). Det
är även en konsekvens av att deltagande inte är representativt för befolkningen. Individer med bättre utbildning och socioekonomisk status
tenderar att delta i större utsträckning (Fung 2006: 67). För den
svenska planeringen finns det en studie som konstaterar detta:
…överlag har personer med goda socioekonomiska samt politiska resurser
en större närvaro i dessa forum. Kännetecknande för den typiske deltagaren är följande karaktäristiska: man, medelålders, välutbildad, tjänsteman,
etnisk svensk, resursstark, ifrågasättande och föreningsaktiv (Östlund
2009: 61).

Istället för att verka utjämnande kan det därför befaras att medborgardeltagandet i den svenska planeringen bidrar till en ojämlik och orättvis planering (Henecke och Khan 2002: 26-27). Kritiken mot den
kommunikativa inriktningen och medborgardeltagande i planeringen
till trots fungerar det som ett viktigt inslag för att synliggöra demokratiaspekten i planeringen och behovet av att planera för olika sociala
samhällsgrupper. Dock upplevs den allt mer behöva kompletteras med
ett ökat fokus på att resultatet av planeringen kan kännetecknas som
rättvist och vilka strategier och inslag i det urbana som det rättvisa
resultatet förutsätter (se Bradley 2005: 182, Fainstein 2010: 3-4, Fincher och Iveson 2008: 3-5). Fainstein (2010: 184) uppfattar det som
att ”…it is the substantive content of the discourse, not simply the
process by which it is conducted, that matters if justice is to be the
outcome” (ibid. 184).

Fokus på resultat – kriterier och målsättningar
Med begrepp som social hållbarhet och social rättvisa definieras vanligen planeringens sociala dimension. Innebörden i begreppen hjälper
oss att tänka på vad vi bör bry oss om men de är abstrakta i det avseendet att de inte på ett utförligt sätt vidareutvecklar hur planeringen
praktiskt kan åstadkomma mest gynnsamma utveckling utifrån ett
socialt perspektiv (Healey 2010: 30). För att de sociala målen ska bli
verklighet upplevs det behövas en diskussion om vilka strategier som
skulle kunna åstadkomma en ökad rättvisa i det urbana. Bradley
(2005: 182) har i en svensk kontext exempelvis förordat sociala utvär-
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deringar av planeringen som ett led i att konkretisera de sociala strategierna. Utöver den miljökonsekvensbeskrivning som behöver göras
vid större stadsbyggnadsprojekt borde även rättvisekonsekvensbeskrivningar införas. Det är en utredning som påvisar effekterna av det
planerade projektet för den sociala aspekten, exempelvis hur projektet
påverkar den socioekonomiska och etniska segregationen, tillgängligheten till offentliga platser, kollektivtrafik, service och grönområden
för olika grupper.
Fainsteins (2010: 5) eget bidrag är en urban teori om rättvisa. Hon
listar principer för en rättvis planering efter vilka planeringen kan
formuleras och utvärderas. Till rättvisa inbegrips de interrelaterade
delarna rättvis fördelning, mångfald och demokrati. De tre kriterierna
bildar tillsammans förutsättningarna för urban rättvisa och bör ha
inflytande på alla offentliga beslut för att målet om en rättvisare stad
ska vara möjligt. Förutom Fainsteins modell av den rättvisa staden
finns fler exempel, med liknande inriktningar, på hur man kan planera
för att uppnå ett mer rättvist resultat. Även Fincher och Iveson (2008:
3, 9) intresserar sig för hur planeringen ska resultera i en rättvis stad,
som inkluderar vad de benämner som en rättvis mångfald. De menar, i
likhet med Fainstein, att sociala mål med planeringen inte bara ska
begränsas till processen utan det behövs ramverk med tydligt formulerade mål och strategier för att åstadkomma rättvisare städer. De utvecklar själva ett normativt ramverk för hur planeringen bör inriktas
för att uppnå en rättvis mångfald, vilken är uppbyggd kring tre sociala
logiker: (1) omfördelning, (2) erkännande och (3) sammanförande.
Idén bakom alla tre principerna återfinns i Fainsteins ideal om än med
någorlunda annorlunda formuleringar. De framför emellertid ett mer
utförligt inslag vad gäller den tredje logiken om sammanförande, eller
att planera för möten, som bidrar till Fainsteins teori varför jag får
anledning att återkomma till den.
Rättvis fördelning
Fainsteins (2010: 36) kriterium om en rättvis fördelning, vilket kan
jämföras med den omfördelande logiken som Fincher och Iveson
(2008: 37-38) utvecklar och som också har för avsikt att minska skillnader och ojämlikheter grundade på klass, går ut på att fördelningen
av de materiella och icke-materiella fördelar som planeringen resulterar i ska komma alla till del. Det är som nämnts inte fallet i dagsläget
utan med en ”pro-growth regime” gynnas de redan priviligierade. Med
en övergång mot en ”pro-equity regime” skulle effekterna av planeringen utvärderas dels i termer av vilka som främjas av den, dels i
vilken utsträckning som detta sker. Ett ”pro-equity” planering gynnar
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låginkomsttagare mer än höginkomsttagare genom att vara omfördelande, inte bara ekonomiskt, utan även politiskt, socialt och rumsligt.
Att tillämpa kriteriet om rättvis fördelning av tillgångar och möjligheter i planeringen skulle därmed stärka marginaliserade gruppers
ställning i fråga om vilka effekter specifika planeringsbeslut har för
dem. Med syfte att främja rättvis fördelning listas sju principer (Fainstein 2010: 172-173, 2012: 60-63):
•
•
•
•

•
•
•

Planeringens målsättning ska vara att skapa goda bostadsmiljöer
för alla och samtliga nya bostadsprojekt ska inkludera bostäder för
låginkomsttagare.
Billiga bostäder ska fortsätta att vara prisvärda.
Hushåll eller företag ska inte behöva flytta mot sin vilja vid stadsförnyelse
Vid stadsförnyelseprojekt ska lokalt småföretagande, och om
möjligt oberoende och kooperativt ägda företag, prioriteras före
stora företag. All ny kommersiell utveckling ska också skapa plats
för offentlig användning av rummet.
Vid större projekt ska det krävas att direkta fördelar, som till exempel arbetstillfällen och publika faciliteter, riktas mot låginkomsttagare.
Kostnader för lokaltrafik ska vara låg eftersom låginkomsttagare i
högre utsträckning är beroende av kollektivtrafiken.
Planerare ska ha en aktiv påtryckande roll i planeringen för egalitära lösningar samtidigt som de arbetar för att förhindra utfall som
gagnar de redan välbärgade.

Planering ska i enlighet med kriteriet medverka till ett blandat boende
och social blandning. För att detta ska vara en realitet är billiga bostäder en förutsättning. Den främsta orsaken till orättvisor upplevs vara
den absoluta bristen på tillgängliga bostäder, något som påverkar alla
befolkningsgrupper om än inte lika. Att öka tillgången av billiga bostäder upplevs som det mest trängande behovet för att en stad ska
kunna kännetecknas som rättvis. Nya behöver tillkomma och befintliga ska fortsätta vara det (Fainstein 2010: 163, 173). Utöver denna
grundförutsättning pekar strategierna mot det övergripande temat att
planeringen ska skapa fördelar för låginkomsttagare, vare sig det
handlar om att ingen ska behöva flytta till följd av ökade hyreskostnader, den lokala småföretagarens möjlighet att fortsätta bedriva sin
verksamhet eller generella fördelar för denna grupp av planeringsprojekt som till exempel förbättrade utomhusmiljöer och faciliteter. Pla-
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neraren identifieras ha en viktig roll att se till att planeringen kommer
alla till del.
Mångfald
Fainsteins (2010: 175) mångfaldskriterium knyter an till begrepp som
erkännande och öppenhet mot andra. Anledningen till att mångfald
används är att det upplevs som en praktisk kortform, vilken inbegriper
referenser till såväl den fysiska miljön som sociala relationer. Mångfaldskriteriet grundas i argumentet att människor inte bör differentieras och uteslutas i det urbana efter visuella egenskaper som kön, etnicitet, eller hemlöshet. Med hänvisning till Youngs (1990: 240) ideal
om staden och stadslivet som mångkulturellt, tolerant och öppet framhåller Fainstein (2010: 43) att social rättvisa inte innebär att man
”smälter bort skillnader”. Istället ska planeringen främja och respektera gruppskillnader och inte undertrycka dem. Strategier för mångfald
handlar i linje med detta till stor del om att uppmärksamma och underlätta samspelet mellan människor. Med syfte att främja mångfald listas
sex principer (ibid. 174, 2012: 60-63):
•
•
•
•
•
•

Hushåll ska inte behöva flytta från sitt område för att öka mångfalden. Inte heller ska nya homogena gemenskaper, ”communities”, planeras eftersom de medverkar till segregation.
Planering ska främja integration. Inga bostadsområden ska redan i
planeringstadiet vara segregerade
Gränser mellan olika stadsdelar och bostadsområden ska vara
flytande.
Stadens ska värna om offentliga platser vilka ska vara tillgängliga
och varierade.
I den utsträckning det är praktiskt och önskat av berörda individer
ska markanvändningen vara blandad.
Den offentliga sektorn ska värna om behoven hos de grupper som
historiskt lidit av diskriminering vad gäller tillgång till bostad, utbildning och arbete. Positiv särbehandling ska vara möjlig.

Planeringen ska i linje med principerna inriktas mot att skapa funktionsblandade miljöer med värden för olika samhällsgrupper. Jacobs
(2005: 271ff) stadsideal förefaller stå som förebild för Fainstein, det
vill säga den funktionsblandade kvartersstaden utan tydliga gränser
med levande offentliga rum för möten. Planeringen har också en viktig
funktion i att varken skapa inkluderande eller exkluderade platser
eftersom det är negativt för mångfalden. Rumslig gemenskap, i linje
med ett grannskaps- och community-tänkande i planeringen och sär-
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skilt en gemenskap av likasinnade, innebär inte enbart något entydigt
positivt i en för övrig heterogen stad. Det är i sig självt fyllt av motsägelse, även om det erbjuder sina medlemmar social support, är det
exklusivt och utestängande för de som inte uppfattas tillhöra gruppen
(Fainstein 2010: 75-76). Den offentliga sektorn tillskrivs också en
viktig roll när det gäller identifiera och lyfta fram behoven hos marginaliserade samhällsgrupper.
Demokrati
Även om Fainstein (2010: 175) är kritisk till den kommunikativa planeringsinriktningen utgör demokrati en viktig bedömningsgrund för
hennes modell för en rättvis stad. Demokratiaspekten behövs för att
den synliggör vilka som är, eller inte är, representerade samtidigt som
den strävar mot att involvera även de marginaliserade samhällsgrupperna. Avsikten med demokratikriteriet är att alla intressen bör vara
någorlunda representerade. Utan demokratiska rutiner hamnar de som
saknar makt utanför. Den erkännande logiken för Fincher och Iveson
(2008: 95-96) bygger på samma resonemang. Den inbegriper att särskild hänsyn ska tas till marginaliserade grupper i planeringen, grupper som saknar tillräcklig representation i samhället. Erkännande uppfattas som lösningen på problematik som uppstått till följd av att olika
sociala grupper och identiteter inte behandlats likvärdigt i planeringen.
För att marginaliserade grupper ska representeras behöver planerare
uppmärksamma och planera för dem. Genom att ha ett särskilt fokus
på en specifik grupp kan deras behov, erfarenheter och värderingar på
ett bättre sätt införlivas i planeringen. Med syfte att främja demokrati
listar Fainstein (2010: 175, 2012: 60-63) tre principer:
•
•

•

Grupper som inte deltar i planprocessen ska representeras av förespråkare.
Planer för stadsförnyelse ska utvecklas i konsultation med de
boende i stadsdelen. Den existerande befolkningen ska emellertid
inte vara ensam om att tycka till om områdets framtid. Stadsomfattande överväganden måste också gälla för att andra ska ha möjligt att komma till tals.
Vid planering för nya stadsutvecklingsområden som är obefolkade
eller glest befolkade ska det vara en bred konsultation som inkluderar representanter från grupper som bor utanför området.

Dessa tre principer för demokrati är i grund och botten mycket enkla.
För det första ska ”alla” representeras i planeringen, också grupper
som inte deltar. Det ska således inte vara möjligt att ignorera eller
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bortse från några gruppers behov eller anspråk i planeringen. Punkt
två och tre förtydligar detta ställningstagande. De boende ska ha
mycket att säga till om men det får inte innebära att andra röster och
anspråk undertrycks, särskilt viktigt blir detta i en redan polariserad
och segregerad stad. Om bara de boendes åsikter inkluderas cementeras denna delning.
Sammanförande – möten mellan främlingar
En princip som Fincher och Iveson (2009: 159-161) utvecklar gentemot Fainstein i sitt ideal för rättvis mångfald i städer innefattar att
människor träffas och att de gör det på någorlunda lika villkor. Om
människor träffas i rätt sammanhang och miljö uppfattas sannolikheten för att en ömsesidig acceptans ska öka och i förlängningen integration. Att planera för möten och underlätta för människor att träffas och
göra gemensamma saker, är därför en central strategi. Förutsättningarna för att människor ska mötas och närma sig varandra är emellertid
komplexa i en urban miljö präglad av skillnader och mångfald. Det
offentliga livet i städer kännetecknas av att människor för varandra är
okända och således ”främlingar”. Young (1990: 240) identifierar stadslivet som ”a being together of strangers” och Sennet (1994: 25-26)
som att “the city brings together people who are different, it intensifies
the complexity of social life, it presents people to each other as
strangers”.
Närvaron av främlingen är en given omständighet i stadslivet. Det
resulterar i att platser där en del känner sig som hemma delas med
andra som känner sig, och uppfattas, som främlingar. Men föreställningen att invånare i staden delar en känsla att kunna vara en främling
är inte detsamma som att alla upplever denna känsla på samma sätt.
När någon uppfattas som annorlunda, av dem som hör till den dominerande gruppen på en plats och anser sig som ”hemma” där, kan denna
upplevelse te sig mycket annorlunda. Antingen hälsas man välkommen, detta sker då personens yttre attribut värderas som positiva.
Vissa främlingar, å andra sidan, ses på med fientlighet och behandlas
som att de inte har någon rätt att vara där, de är ”de Andra”. Detta
innebär att olika främlingar har skilda möjligheter att förflytta sig och
vistas i det offentliga (Fincher och Iveson 2008: 149-153).
Planeringens uppgift är, givet dessa varierande upplevelser av offentligheten, enligt Fincher och Iveson (2008: 149ff) att främja möjligheter för positiva erfarenheter av att vara en främling likväl som
uppfattningen av främlingar. Planeringen ska skapa förutsättningar för
att människor ska kunna röra sig utan hinder i staden som en främling,
och således kunna uppleva stadslivet på lika villkor, och träffa andra
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människor som skiljer sig från dem själva. Fincher och Ivesons resonemang bygger på att sannolikheten för att mötas på lika villkor är
störst när man är involverad eller engagerad i en gemensam situation
och kan identifiera sig likvärdigt. Att främja möten handlar därmed
om att planera för sammanhang och situationer där människor kan
mötas och identifiera sig med varandra istället för mot varandra. Den
form som ska känneteckna mötena mellan människor, som föreslås för
planeringen, liknas med conviviality (ungefär gemytlighet). Dessa
möten skiljer sig från möten med en community-anda, vilka kännetecknas av delad identitet. Istället ska planeringen erbjuda tillfällen för
människor att förändra hur man ser på sig själv och andra, samtidigt
som man behåller sin grundidentitet.
Ett positivt exempel på mötesplats som lyfts fram är ett dagstidningsrum på ett bibliotek. Platsen används av många olika individer
med varierad bakgrund och erfarenhet, unga, gamla och/eller hemlösa
med flera, vilka gemensamt kan associera sig som biblioteksanvändare. På biblioteket är man inte antingen eller, det vill säga antingen
en hemlös person eller en användare av biblioteket utan man är en
hemlös och biblioteksanvändare. Det är detta planering för möten och
gemenskap handlar om. Det gäller att skapa mötesplatser mellan människor i det urbana, där olika individer kan förstå varandra och samarbeta med gemensamma aktiviteter, projekt och angelägenheter, som
inte reducerar dem till fastställda identiteter eller kategorier av medborgare tillhörande en specifik grupp, även om sådana identitetsgrupper finns kvar (Fincher och Iveson 2008: 154-159).

Summering
Det postmoderna ideal som dominerar planeringen har växt fram som
en reaktion mot modernismens uppfattade planeringsmisslyckande.
Mycket av kritiken som riktades mot den modernistiska planeringen
bottnade i att tillvägagångssätt och den stadsbild det resulterade i försummade sociala värden och bidrog till segregationens rumslighet.
Det samtida planeringsidealet grundas i en retorisk utgångspunkt, att
människor är olika och har varierande behov. I det postmoderna planeringsidealet har den sociala dimensionen en central plats genom att
inkludera värden om mångfald och variation, både vad avser människor, socialt liv och stadsideal. Mångfaldens stad efter Jane Jacobs
idéer fungerar som idealstaden för det stadsliv som eftersöks med
planeringen. Det är en levande stad där människor med olika bakgrund
och av varierande anledningar möts i det offentliga. Kvartersstadens
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stadsideal med blandad bebyggelse och verksamheter som bidrar till
en koncentration av människor fungerar som modell. I den svenska
planeringsdiskursen har Jacobs idealstad konstruerats i termer av ”den
goda staden”. Den goda staden bygger på den stadsmässighet Jacobs
förespråkar och den sätts i kontrast till modernismens storskaliga förorter och urbana utbredning, som får verka som sinnebilden för det
planeringen vill vända sig ifrån.
Det postmoderna idealet värdesätter en socialt hållbar inriktning för
planeringen. Den nyliberala stadsutvecklingen som pågår parallellt har
dock som övergripande mål att anpassa staden för konkurrens och
planera för utveckling och tillväxt. Det är följaktligen ett planeringsideal och ett tillstånd för planeringen som inbegriper ett konträrt förhållande då ideal och nyliberal planering retoriskt innehåller ett flertal
intressekonflikter. Särskilt tydlig är konflikten mellan sociala och
ekonomiska incitament i planeringen. Även i ett nyliberalt politiskekonomiskt sammanhang kan, med en pragmatisk inställning, planeringen bedrivas och inriktas på ett sådant sätt att den resulterar i ett
rättvisare utfall. En överordnad förändring behövs emellertid vad beträffar diskursen för planeringen. Istället för att i första hand relatera
till planeringsmålsättningar om konkurrenskraft och tillväxt, i huvudsak begrepp med ekonomiska förtecken, behöver diskursen som omger planeringen värdesätta och fokusera på rättvisa i större utsträckning. En förändring behövs således även med ett pragmatiskt ställningstagande, förändringen behöver dock inte vara revolutionär, även
om flera kritiker anser det.
Planeringsteorin för en rättvis stad inkluderar två inriktningar; dels
ett processfokus, dels ett resultatfokus. I det postmoderna planeringsidealet har mycket fokus legat på att processen ska vara rättvis, efter
idén om att detta även medför ett rättvist utfall. En rättvis och inkluderande process har dock visat sig vara något av ett ouppnåeligt ideal.
Medborgardeltagande i planeringen upplevs därmed inte som tillräckligt för att uppnå ett rättvist utfall av planeringen. Istället argumenteras
det för ett ökat fokus på att resultatet blir rättvist. Den demokratiska
aspekten och att planprocessen ska representera en mångfald av intressen, och i synnerhet marginaliserade gruppers, är emellertid fortsatt är
en grundprincip. Tre ytterligare kriterier, vilka ställer krav på planeringen i relation till social rättvisa, lyfts fram i kapitlet för planeringen
att ta hänsyn till och uppfylla för att resultatet ska medverka till en
rättvis stad. Dessa är; rättvis fördelning, mångfald och sammanförande.
Kriteriet om rättvis fördelning utgår ifrån att planeringen ska
stärka, och skapa fördelar för, marginaliserade gruppers ställning i
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fråga om vilka effekter specifika planeringsbeslut har för dem. Billiga
bostäder utgör här en grundförutsättning för att även socioekonomisk
marginaliserade grupper ska ha en given plats i det urbana. Mångfaldskriteriet refererar såväl till den fysiska miljön som till den sociala
sammansättningen av platser. Planeringen ska medverka till funktionsblandade miljöer och främja integration. Motsvarigheten, vad
planeringen ska ta avstånd ifrån, är planerandet av gemenskaper, vilket är negativt för mångfald och integration. Sammanförande framhåller vikten av att människor med olika bakgrund och erfarenheter möts
i det offentliga. Planeringen har här en viktig funktion att bidra till
miljöer som ökar sannolikheten att flera olika samhällsgrupper kunna
vistas på en plats i varandras närhet. Ett delat sammanhang vari man
inte är begränsad till sin upplevda identitet är fördelaktigt för att mötas
på liknande villkor. Det ordnade, avgränsade och avskärmande är
däremot förödande för ett offentligt liv baserat på mångfald av individer.
Hur och om Stockholm planeras för att vara en icke-segregerad och
rättvis stad är relevant för avhandlingen. För att ta reda på det utgör
Stockholms planering fokus för fortsättningen. För att förstå förutsättningarna för den samtida planeringen redogörs till att börja med hur
Stockholm har planerats, och planerats har det. Stockholm är den planera(n)de staden23. Därefter förflyttas fokus mot den rådande planeringsinriktningen för Stockholm och planeringen inom ramen för Järvalyftet och för Norra Djurgårdsstaden.

23

Stockholm som den planerade staden är titeln på två böcker om Stockholms
planering (se Arnstberg och Lundén 1997, Lundevall 2006).
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6. Stockholm – Den planera(n)de staden

Stockholm har en lång historia av planering. Stadens framväxt beskrivs som resultatet av en månghundraårig planeringstradition (se Lundevall 2006: 199; Wiklund 1992: 42). Enligt Hall (2009: 110) har
ingen annan västerländsk stad varit föremål för samma omfattande
planering under så lång tid som Stockholm. Särskilt från och med
1900-talet har Stockholm planerats aktivt och målmedvetet. Storslagna planer och intentioner för Stockholm som stad och för stockholmarnas liv kan utläsas från flera tillfällen från denna tid. Den samtida planeringen är inget undantag. Stockholm har en högt ställd planeringsmålsättning för vidareutvecklingen av staden då planeringen
ska medverka till visionen om ”Ett Stockholm i världsklass” (Stockholms stad 2007a).
Med det här kapitlet redogörs för Stockholms övergripande planeringsinriktning. Kapitlet ämnar ge en bild av de ideal, strategier och
föreställningar som varit utmärkande för, och utmärker, planeringen
av Stockholm. Inledningsvis redogörs för hur Stockholm har planerats
som en del av den svenska planeringstraditionen. En skildring som
koncentreras på 1900-talet och framåt, och i synnerhet på det som sker
under de 30 åren efter andra världskrigets slut då tempot, exploateringsgraden och skalan skruvades upp i stadsbyggandet (Andersson
1997: 155). Denna tidsperiod har medfört de avgörande och mest
omfattande förändringarna i stadsbilden, vilka ligger till grund för hur
Stockholm är idag.
En relevant fråga att besvara i sammanhanget är varför det behövs
ett avsnitt om Stockholms tidigare planering i en studie om den samtida planeringen? Ett direkt svar på den frågan är att dagens planering
behöver relatera till den existerande bebyggelsen och de rumsliga
strukturer staden består av. Det utgör ”den fysiska ram som det fortsatta stadsbyggandet måste utgå ifrån” (Ullstad 2008: 20). För Stockholms planering preciseras detta, att ta utgångspunkt i den befintliga
bebyggelsestrukturen, som centralt (Andersson 1997: 237). Enligt
Andersson (2012: 63-64), och enligt mig, behöver man också förstå en
stads historia för att förstå vad som händer idag och vad som kan tänkas hända imorgon. Detta eftersom att historien formar förutsättning-
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arna för planeringen. För att förstå den samtida planeringen i Stockholm är det följaktligen elementärt att veta mer om stadens planeringstradition och Stockholms utveckling över tid. Det ger en bild av vad
Stockholm är för stad och vilka problemen respektive möjligheterna är
som planeringen behöver förhålla sig till. Allt som allt har tidigare
planering gett ett arv, både vad gäller byggd miljö och hur planering
kan genomföras och inriktas. Vad som kommer bli uppenbart med
genomgången i detta kapitel är exempelvis att Stockholms planering
ofta är en reaktion mot, eller en tillbakagång till, tidigare planeringsinriktningar och ideal.
Från genomgången av hur Stockholm har planerats fortsätter kapitlet med den samtida planeringen och framtidsbilden för Stockholm.
Fokus ligger på den övergripande planeringsretoriska inriktningen
med målsättningar och strategier för planeringen samt den sociala
dimensionen och vad den inkluderar. Informationen till denna del
hämtas från i huvudsak fyra strategiska plandokument samt en intervju med ansvarig planerare för den översiktliga planeringen i Stockholms stad. Plandokumenten tillsammans med intervjun ger en samlad
bild av planeringsinriktningen för samtiden och framtiden. De fyra
dokumenten är av Vision 2030, Stockholms Översiktsplan, Arkitektur
Stockholm och RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). De tre förstnämnda är framtagna av staden och avgränsas till Stockholms stads planområde medan den regionala utvecklingsplanen är ett överordnat och gemensamt plandokument för
hur hela Stockholmsregionen ska utvecklas.
Stockholms kommunfullmäktige beslutade i juni 2007 om en framtidsbild för Stockholm: Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass.
Visionen är ett politiskt ställningstagande som sätter målen för Stockholms planering genom att precisera vilka värden som är centrala i
framtidens Stockholm (Stockholms stad 2007a). Stockholms Översiktsplan från 2010, ”Promenadstaden”, är en utveckling av målen i
Vision 2030. Översiktsplanen fungerar som det strategiska dokument
med vilken framtidsbilden i visionen konkretiseras genom staden planeringsinriktning (Stockholms stad 2010a: 9). Den är avsedd att vara
”strategisk, genomförande- och omvärldsinriktad” (ibid. 5). Staden har
också i samband med Översiktplanen utarbetat ett gestaltningsprogram för Stockholm, Arkitektur Stockholm, vilket i sin tur är en konkretisering av översiktsplanens stadsutvecklingsstrategier (Stockholms
stad 2011a: 2, 4).
Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, formulerar regionens samlade vilja och ger vägledning i det fortsatta planarbetet. Planen
är framtagen som ett strategiskt dokument och för att den ska bli verk-
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lighet har kommunerna i länet, däribland Stockholm, ett avgörandet
ansvar (Stockholm landsting 2010: 228). Även om skalnivån är högre
än för denna studies huvudsakliga syfte återges vissa inslag av planen
i de fall den relaterar till Stockholms planeringsinriktning. I en uppföljning till regionens aktörer kring RUFS:ens funktion i planeringen
lyfter också Stockholms stad, genom bland annat Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, att de till stora delar
ställer sig bakom RUFS 2010:s vision och mål, att den används som
kunskapsunderlag och att den är väl samordnad med stadens nu gällande översiktsplan (Stockholms stad 2013b: 8-10).

Stockholm – Från då till nu
Stockholm är som nämnt en stad med en mångårig planeringstradition.
Avgörande för att Stockholm planmässigt kunnat byggas ut har varit
stadens starka ställning i planeringen. För att ha kontroll och styra
över stadsutvecklingen har Stockholm i omgångar, ett första skede i
början av 1900-talet som återupptas under 1950- och 60-talet, fört en
aktiv markpolitik. Stockholm har köpt mark och inkorporerat stora
områden i ytterstaden i en skala som saknar motsvarighet i andra västerländska städer (Lundevall 2006: 99-101, 137). Staden bildade också
egna allmännyttiga bostadsbolag på 1930- och 1940-talen. Med de
allmännyttiga bostadsbolagen stärktes stadens position i planeringen
än mer i och med att nu fanns även verktyget för ett eget bostadsbyggande (ibid. 117, 119). Det faktum att staden praktiskt taget ägt all
mark och haft egna bostadsbolag har möjliggjort stadens dominerande
ställning i planeringen. Detta tillstånd sammanfattas med att: ”staden
kunde besluta vad som skulle byggas, var det skulle byggas och hur
det skulle byggas” (ibid. 199).
De inriktningar och ideal som dominerat Stockholms planering har
varierat över tid. Stockholm har en historia av att ligga i framkant
planeringsmässigt och med planeringen försöka hävda sig internationellt (Marcus m.fl. 2013: 71). Stockholm uppfattas exempelvis av Hall
(2009: 110) ha fungerat som en teststation för planeringsideologier
från omvärlden. Inspiration har hämtats från länder som Tyskland,
England och USA och från ledande internationella planeringsteoretiker, exempelvis Ebenezer Howard, Camillo Sitte, Le Corbusier och
på senare tid Jane Jacobs, vars idéer mer eller mindre har modifierats
efter svenskt tänkande och rådande planeringsdiskurs i Stockholm.
En ytterligare förklaring till de växlande planeringsidealen är att utfallet av valda strategier inte alltid blivit som planerat. Målsättningen
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har alltid varit högt satt, resultatet har emellertid av olika anledningar
inte alltid motsvarat förväntningarna. Wiklund (1992: 35) poängterar
växlingarna över tid och vad de är ett resultat av:
Föreställningar om den ideala staden och om det bästa sättet att bygga vidare på och utveckla den befintliga staden har växlat genom historien. Ett
nytt ideal har ofta vuxit fram som en reaktion på de problem och de negativa verkningar som visat sig av ett tidigare hyllat ideal. Självfallet har
växlingarna i stadsbyggandets ideologier samband med de ideologiska
konjunkturer som gäller samhällsutvecklingen i stort.

Vanligt är att planeringen har grundats på föreställningar om livet i
staden och utifrån det vad för stadsideal som uppfattats som eftersträvansvärt. Enligt Wiklund (1992: 96) har stadslivsidealet fungerat som
en överordnat tankemodell för planeringen och andra ideal som komplement. Stadslivsidealet, i likhet med innebörden av termen stadsmässighet, har förändrats över åren för Stockholms planering. Från en
kvarterstadskostym och kontinentalt stadsliv, till en syn på staden som
en livsfientlig levnadsmiljö och planeringen som ett verktyg att istället
skapa ljusa, gröna och öppna miljöer, tillbaka till innerstaden och den
täta staden med ett rikt och levande offentligt liv som ideal för planeringen.

Kvartersstadens ideal
Ett första avgörande skede i Stockholm moderna stadsutveckling var
omkring 1850. Stockholm genomgår vid denna tid en snabb industrialisering, samtidigt som bostadsstandarden och de sanitära levnadsförhållandena är eländiga (Andersson 2012: 86). Den då rådande situationen resulterade år 1866 i en stadsplan, Lindhagenplanen, med avsikt
att strukturera och utveckla bebyggelsestrukturen på malmarna. Planen, som influerades av bland annat Haussmans Paris, byggde vidare
på 1600-talets rutnät och avsåg utveckla stadsmiljön till täta och sammanhängande stadskvarter med blandade funktioner likväl som den
innehöll flera stora gator, esplanader och boulevarder. Dagens kvarters- och gatustruktur och flertalet av byggnaderna på malmarna är
resultatet av planen som i början av 1900-talet till stora delar hade
implementerats (se Andersson 1997: 57-58; Andersson 2012: 97; Hall
2009: 69ff).
Detta kvartersstadens ideal kom inte bara att sätta sin prägel på
stora delar av innerstaden utan även på planerna för de första arbetarstadsdelarna och hyreshusförorterna Aspudden och Midsommarkransen. Dessa två områden planerades och byggdes i ”innerstadsko-
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stym” som en stenstad utanför tullarna (Andersson 1997: 85-86, 9395). Med industrialismens fortsatta framväxt och den medföljande
inflyttningen förvärrades dock bostadssituationen i innerstaden, byggandet till trots. Att vidareutveckla staden utanför stadskärnan sågs
som svaret på de bristfälliga förhållandena som fortsatt rådde i innerstadens täta kvartersbebyggelse. Den traditionella innerstadens
stadsideal kom i samband med det att överges vid tiden för första
världskriget då andra planeringsideal började göra sig gällande (se
Hall 2009: 78, 85; Lundevall 2006: 97).

Social diskurs och funktionalism
Stockholms planering har från 1900-talets början, men i synnerhet
under 1930–1970-talen, varit underordnad en social diskurs. Sheiban
(2002: 278) identifierar det som att ”ett socialt logos” anfört planeringsinriktningen medan Hall (2009: 110) jämför planeringen under
denna tid med en social ingenjörskonst. Denna sociala diskurs för
planeringen har haft en avgörande inverkan på inriktning för planeringen och följaktligen för den byggda miljön som ett resultat av densamma. Bakgrunden till uppkomsten av en social diskurs för planeringen var framträdandet av nya sociala grupper i staden. Framför allt
framväxten av arbetarklassen gjorde den sociala frågan om rätten till
bostad aktuell i planeringen. Då marknadens mekanismer inte ansågs
kunna tillfredsställa målet med ett eget hem kom arbetarbostadsfrågan
att bli en offentlig angelägenhet, vilket innebar en ny mark- och stadsplanepolitik (Sheiban 2002: 270ff).
Vid tiden runt och efter 1930-talet formulerades flertalet politiska
ställningstaganden och initiativ vilka kom att styra synen på bostaden,
bostadsområdet och planeringen av välfärdssamhället. Överordnat för
dessa var att bygga bostäder med utgångspunkt i en socialt driven
välfärdstanke med staden i förarsätet efter en idé om folkhemmet.
Folkhemsidén grundades på jämlikhet, avlägsnandet av klasskillnader
samt att alla svenskar skulle ha möjlighet att bo i en bostad av god
standard. Planeringen inriktades i enlighet med detta mot att höja bostadsstandarden för alla samhällsgrupper, tidigare hade den varit selektiv och inriktad mot de minst bemedlade, då bostaden uppfattades
som den centrala utgångspunkten för välfärd, både för individ och
samhälle (se Hall 2009: 110-111; Lundevall 2006: 117-119; Sandstedt
2001: 329-331).
Planeringen har dock inte begränsats till bostadssociala satsningar.
På 1940-talet vidgades politiken och planeringen från att i synnerhet
inriktas på bostaden till att inbegripa hela bostadsområdet och det
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sociala livet däri. Föreställningar om vardagslivet och välfärdsplaneringen har genom åren varit nära relaterade (Sandstedt 2001: 331). Det
har exempelvis existerat en övertygelse i planeringen om att det sätt
som staden byggdes, och den urbana strukturen, påverkade människors hälsa och deras beteende. Planeringen har därför inte enbart
handlat om att bygga platser att bo på, utan platser vilka även antogs
påverka framtidsutsikter och beteenden av dess invånare (Deland
2001: 430). Deland (ibid. 22-23) argumenterar för att det i Stockholms
fall var överordnat planeringen att komma tillrätta med människor,
och inte föremål. Stockholm planerades och byggdes med utgångspunkt i socialt informerat tänkande, med mänskliga relationer i åtanke,
och blev med detta synsätt en social stad. Även Roos och Gelotte
(2004: 32) ger uttryck för denna uppfattning:
I den planering som tog form efter andra världskriget fanns starka sociala
och politiska inslag. Stadsdelarna skulle bli överblickbara lokalsamhällen
som gav förutsättningar för samhörighet och hemkänsla. […] På så sätt
skulle en demokratisk människa som kännetecknades av initiativkraft och
samarbetsvilja utvecklas. Denna grundidé fanns kvar långt in på 1970talet.

Det var med grannskapsidealet i planeringen som dessa idéer, kopplade till det sociala livet i bostadsområdet, skulle förverkligas. Avsikten med denna stadsplaneidé var att människor som bor i ett område
ska ingå i en social enhet och känna gemenskap och samhörighet med
varandra. Idén kom från den engelska community-tanken (Lilja 2002:
18). Olika bostadsområden kom därför att planeras som grannskap för
olika boendegrupper efter premisser som ”lika barn leker bäst” och att
människor ska ha grundläggande värden och principer gemensam.
Genom att med planeringen underlätta för kontakter mellan människor
förväntades sociala nätverk skapas, vilka i sin tur ämnade bidra till
trygghet, ge stöd och stödja identitetsskapande för människorna i
grannskapet. Nätverken ansågs även innebära en informell social kontroll i det vardagliga livet, och därmed skulle grannskapet kunna
komma att ha en roll i socialisationen av nya medborgare i det ”goda”
samhället och till viss del ersätta eller åtminstone komplettera myndighetsutövning (se Hall 2009: 98-99; Lilja 2008: 182, 279; Sandstedt
2001: 331-332; Wiklund 1992: 36-37).
Funktionalism och välfärdsförorter
Den sociala diskursen för planeringen kom företrädesvis att bli rumslig genom modernismen och funktionalismens planideal som slog
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igenom i Stockholm, och Sverige, med stor kraft på 1930-talet.24
Funktionalismen i Sverige var en del av socialdemokratins reformpolitik. Planeringsinriktningen och bostadsbyggande fick därigenom ”en
moralisk och social dimension framdriven av folk med en social mission” (Lundevall 2006: 113). Funktionalismen kan därmed betraktas
som något ”mer än ett nytt formspråk” (Andersson 1997: 122). Med
funktionalismens planideal följde en tro på framtiden och att det var
möjligt att bygga bort bostadsproblemen och bygga ”ett nytt samhälle” för ”en ny människa” (Wiklund 1992: 43).
Det första bostadsideal som växte fram som en reaktion på de undermåliga och trångbodda arbetarbostäderna i kvarterstaden var emellertid det egna hemmet. Omkring 1900 spreds idén om trädgårdsstäder
till Sverige från England. De försvenskade trädgårdsstäderna och villasamhällena från början av 1900-talet, exempelvis Enskede och
Bromma, var ett sätt att komma ifrån stadens uppfattade livsfientliga
miljö och en strategi för att arbetare skulle ha möjlighet till ett eget
hem nära naturen (se Andersson 1997: 86, 89-90; Hall 2009: 93; Lundevall 2006: 103-105). Staden kom emellertid fram till insikten att det
inte skulle räcka med småhusbebyggelse för att råda bot på bostadsnöden varför ytterstadens mark i större anspråk skulle bebyggas
med flerfamiljshus (Andersson 1997: 137). Den storskaliga förortsutbyggnaden av den moderna storstadsförorten tog sin början på 1930talet i Stockholm och var ”tänkt vara svaret på arbetarnas bostadsfråga” (Wiklund 1992: 38).
Funktionalismens första ideal, som en reaktion på de identifierade
missförhållandena i kvartersstaden, blev att bygga flerfamiljshus omgivna av grönska som kunde släppa in ljus och luft. Husen placerades
fritt i naturen, att jämföra med den tidigare kvartersstrukturen, och
idealet kom att kallas ”hus i park”. Smalhus i tre våningar efter denna
princip uppfördes i stor omfattning, företrädesvis i ytterstaden. Den
moderna förorten med hyreshus och moderna lägenheter för familjer
från arbetarklassen är därmed ett faktum, Hammarbyhöjden, ett kännetecknande exempel på ”hus i park” – idealet, beskrevs som dåtidens
(1930-talets) idealsamhälle, även om det tillika kritiserades för att
sakna service och ligga lång bort (se Andersson 1997: 122-123; Lundevall 2006: 117-119).

24

Den uppmärksammade Stockholmsutställningen 1930, med nästan 4 miljoner
besökare, signalerade genombrottet för funktionalismen som kom att leda Stockholms utveckling många år framöver. Stockholmsutställningen hade en betydande
påverkan på den samhälleliga opinionen i favör för dessa planeringstankar, varför
den kan betraktas som viktig i sammanhanget (se Hall 2009: 87-88; Lundevall
2006: 113).
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Med funktionalismen ideal kom en negativ syn på den klassiska
kvartersstaden och stadslivet att normaliseras vilket hade inflytande på
planeringen av ytterstaden. Wiklund (1992: 34) menar exempelvis att
planeringen av den moderna storstadsförorten i enlighet med funktionalismens principer är detsamma som medvetet planerad ”anti-stad”.
I samhällsdebatten på 1930- och 40-talet existerade en misstro mot
storstaden kopplat till hur den påverkade människan. Innerstaden med
dess täta, och i vissa fall slitna miljö, uppfattades som olämpliga boendemiljöer och inte adekvat för den moderna staden. Även om staden
och stadslivet innebar en större frihet för individen så uppfattades livet
i staden också leda till negativa konsekvenser som större anonymitet,
främlingskap och opersonliga relationer (se Lundevall 2006: 163, 167;
Wiklund 1992: 36).
Allt eftersom att planeringens sociala dimension utökades från bostaden till att också inbegripa det sociala livet i bostadsområdet fick
idén om grannskapsplanering sitt genomslag. Det uppstod som en
reaktion på storstadens opersonliga och tillika uppfattade livsfientliga
levnadsmiljöer och till följd av kapitalismens, industrialismens och
urbaniseringens storskalighet (Wiklund 1992: 36). Grannskapsenheter
började byggas efter andra världskriget, först i mindre skala för att
sedan kulminera med miljonprogrammets uppskalade variant (Sandstedt 2001: 332-333). Planeringsidealet är emellertid fortsatt desamma, fokus ligger vid funktionalitet och att planera för den moderna
staden (Andersson 1997: 157).
Grannskapsenheter
Idén till grannskapsidealet hämtades från England och ”New Towns”.
Dessa planerades som självständiga samhällen men i en begränsad
skala och med goda förbindelser till staden, vilket i Stockholms fall
möjliggjordes med tunnelbanan. Den mindre skalan för grannskapen
uppfattades som mer human för människor jämfört med storstadens
levnadsförhållanden (se Lundevall 2006: 129; Wiklund 1992: 48).
Den svenska idealmodellen för grannskapsstadsdelarnas bebyggelsestruktur byggde på antaganden om 10-15 000 invånare. Grannskapen
dimensionerades och utformades för att det mesta för vardagens behov, som arbete, service, skola och fritidsverksamheter, skulle finnas i
omgivningen. En naturlig centrumplats, vanligen i form av ett torg,
uppfattades som nödvändigt för att hålla ihop grannskapen. Dessa torg
var ämnade för butiker, offentlig service och aktiviteter för att skapa
ett socialt liv och gemenskap. Ett viktigt krav var också att stadsdelarna anordnades avskilt i grupper, vanligen ett ”grönt bälte” runt sig, för
att åstadkomma den eftersträvansvärda känslan av gemenskap och
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sammanhang (se Andersson 1997: 153-155; Hall 2009: 98-100; Lundevall 2006: 129; Wiklund 1992: 36-37).
Stadsdelarna som byggdes i Stockholm under senare del av 1940talet och början av 50-talet i ytterstaden influeras av grannskapstanken. Med planeringen skulle dessa mindre enheter av självbärande
samhällen, kännetecknade av ljus och grönska, som ämnade ge invånarna ett socialt sammanhang skapas. Det mest välkända försöket, och
första, att realisera grannskapsprincipen med ett gemenskapscentrum
var Årsta. I Årsta planlades ett torg, där butiker, service och samlingslokaler lokaliserades, som skulle fungera som socialt centrum för Årstaborna (se Andersson 1997: 161; Hall 2009: 99-100; Lundevall 2006:
129; Wiklund 1992: 53-54). Grannskapsplaneringen i Stockholm kom
med tiden att utvecklas och få en mer skiftande innebörd. Särskilt idén
om självförsörjning i varje stadsdel lyfts fram som en allt viktigare del
för att staden som helhet ska fungera (Wiklund 1992: 52).
ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum) får på 1950-talet sitt genombrott. Det innebar att stadsdelarna planerades för att invånarna
skulle ha möjlighet att arbeta, bo och ha servicenäringar nära till hands
i sin vardag. Vällingby planerades efter ABC-tanken och det är en
mycket trogen tillämpning av grannskapstanken. Till skillnad mot
Årsta, som till största del handlade om att planera för socialt liv och
kontakter mellan människor, fokuserade planeringen för Vällingby
mer på att skapa en lokal arbetsmarknad efter paroller som ”walk to
work”, även om det sociala livet i grannskapet fortsatt centralt. Vällingby var dåtidens planeringsprototyp som erhöll stor internationell
uppmärksamhet. När centrum invigdes 1954 uppfattades det som bilden av det moderna Sverige och ett exempel på svensk stadsplanerings
perfektionism. ABC-modellen, efter Vällingby, kom att bli en självklar förebild för det fortsatta stadsutbyggandet under 1960- och 70talet i Stockholm (se Andersson 1997: 155-157; Hall 2009: 100-102;
Lundevall 2006: 135; Wiklund 1992: 58-60).
Storskalighet, miljonprogram och Järva
Uppfattningen inom planeringsdiskursen var fortsatt under 50-talet,
och de följande tjugo åren, att nybyggnation var vägen framåt, samtidigt som sol och luft fortsatt var att föredra framför stenstaden. Stadsplaner genomfördes i snabb takt både för att råda bot på den alltjämt
rådande bostadsbristen samt för att understödja den ekonomiska tillväxten (Lundevall 2006: 143). Från 1950-talet och fram till mitten på
1970-talet byggdes i genomsnitt en förort var 18:e månad (Hall 2009:
103). Staden dominerade byggandet genom allmännyttan och successivt inriktades byggandet mot allt större och högre byggnader samti-
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digt som det blev allt mer industrialiserat. Sammantaget ökade såväl
takten, skalan som likformigheten vid denna tid. Bredäng i sydvästra
Stockholm kan ses som försmak på vad som komma skulle. Med Bredäng gjorde den stora skalan entré på allvar. Funktionalismens principer och grannskapstankens principiella uppbyggnad kvarstod, men
förenades med produktionens krav och rationaliserade byggkostnader
(se Andersson 1997: 189-191; Lundevall 2006: 143).
Trots det kontinuerliga byggandet under 1950- och 60-talet blev
bostadsbristen allt värre. För att lösa problemen en gång för alla sjösattes miljonprogrammet nationellt. Genom att industrialisera bostadsbyggandet och massproducera rationella storskaliga bostadsområden, efter deviser som att ”en bra lösning tål att upprepas” (Lundevall 2006: 147), genomfördes det uppsatta målet om en miljon nya
bostäder. I Stockholms stad byggdes cirka 50 000 lägenheter och
småhus under miljonprogrammets dagar. Med miljonprogrammets
volymtillskott var bostadsbristen löst och bostadsstandarden var en av
de högsta och jämnaste i världen. I ett bostadsperspektiv var således
välfärdssamhället uppnått (se Hall 2009: 104; Lundevall 2006: 147).
Kritiken lät dock, trots detta, inte vänta på sig.
Järvafältet är det område som främst förknippas med miljonprogrammet i Stockholm. Utbyggnaden av Järva ”kan sägas innefatta
startskotett respektive slutpunkten för miljonprogramsbyggandet i
Stockholm” (Lundevall 2006: 151). Det är också det största samlade
bostadsbyggandet i landets historia och den sista stora utbyggnaden på
naturmark i Stockholmsregionen. På Järvafältet skulle 160 000 människor få sina bostadsproblem lösta (ibid.), i slutändan blev det emellertid ”bara” drygt 30 000 bostäder. Järva planlades och byggdes i två
omgångar indelat på Södra Järvafältet (Rinkeby, Tensta och Hjulsta)
och Norra Järvafältet (Kista, Husby och Akalla). Södra Järva var först
ut och planen upprättades på rekordtid. Planen antogs 1965, byggandet inleddes 1966 och redan fem år senare, 1971, var de flesta bostadshusen färdiga (Wiklund 1992: 64-66).
Utfallet av Södra Järva, och andra miljonprogramsområden, kom
emellertid inte att bli som planerat. Redan innan de var färdiga möttes
de av negativ publicitet och kritik. Södra Järva var en av de platser
som möttes av det hårdaste fördömandet från media och i förlängningen av allmänheten. Kritiken riktades mot den fysiska strukturen, att
stadsdelarna länge gav ett ofärdigt intryck i och med att service samt
tunnelbannan dröjde samt senare till också mot befolkningssammansättningen (se Andersson 1997: 184; Hall 2009: 107). Stadsdelarna
beskylldes som ett resultat av detta för att vara ”nybyggd slum” (Lundevall 2006: 147).
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I ett första skede riktades kritiken mot den byggda miljön och det
industrialiserade och storskaliga stadsbyggandet som gjorde sig gällande. Kritiken gick ut på att de storskaliga byggnaderna var ensidiga
och fula och att de varken tog hänsyn till den omkringliggande miljön
eller människors vardagsliv. Ett rätvinkligt stadsplanemönster, trafikseparering, storskalighet och likformighet ansågs även bidra till
förutsägbara och opersonliga miljöer med en brist på socialt liv i det
offentliga (se Hall 2009: 107-108; Klasander 1999: 119ff; Lundevall
2006: 149-151). En paradox är att ambitionen för planeringen av Järva
var att få till vad som, vid denna tid, uppfattade som en större stadsmässighet. Genom ett effektivt utnyttjande av marken skulle Järva
vara ”den täta staden” (Wiklund 1992: 64) som kombinerade stensstadens intensitet med ytterstadens grönska. Till stadsmässigheten uppfattades betongen och den öppna strukturen mellan bebyggelsen som i
stor utsträckning asfalterats eller stenlagts. För att åstadkomma den
förespråkade stadsmässigheten återfanns grönskan i huvudsak utanför
bostadsområdet (se Andersson 1997: 184; Hall 2009: 108; Lundevall
2006: 151; Wiklund 1992: 65).
En yttre och oväntad omständighet som kom att försämra förutsättningarna för de nybyggda miljonprogramsområdena som Södra Järva
var att bostadsbristen förbyttes mot ett bostadsöverskott i Stockholm
omkring 1970. Därtill fick Södra Järva redan från början en hög andel
invandrarhushåll då en kulmination av invandringen till Sverige inföll
samtidigt med färdigställandet. Stigmatiseringen av området i media,
både som ett resultat av den fysiska strykturen och till följd av invandringen, gjorde att svenska hushåll flyttade ut i snabb takt (Wiklund
1992: 91). En skev befolkningsstruktur och växande sociala problem
blev resultatet av dessa selektiva flyttningar parallellt med en ökad
invandring. Segregationen blev därigenom cementerad på dessa platser (se Andersson 1997: 184; Hall: 2009: 107; Lundevall 2006: 149;
Söderqvist 2008: 126-130). Exempelvis Tensta och Rinkeby har sen
dess förblivit något av ett ”icke-svenskt” område. Stadsdelarna inrymmer och representerar vissa egenskaper som särskiljer dem från
andra stadsdelar. Ett exempel på det är förekomsten av service och
butiker med etnisk inriktning (Olsson 2008: 174) samtidigt som vissa
institutionella inslag och standardutbud som vanligen finns i andra
stadsdelar saknas (Wiklund 1992: 91).
Vid den fortsatta planeringen av Järva sökte planeringen ta åt sig av
den tidiga kritiken. När planeringen påbörjades 1973 för den norra
delen av fältet planerades det jämfört med Södra Järva för ökad variation vad gäller färger, former och hustyper, högre arkitektonisk kvalitet, en mer modest skala samt att service och kommunikationer skulle
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finnas klara samtidigt med bostäderna. I Kista, sista etappen av Järvafältet, syns detta tydligast genom en arkitektur och planmönster som
avviker från miljonprogrammets tidigare skede. Kista är ett uttryck för
vad Hall (2009: 109) benämner som senmodernitet. Senmodernitet
bygger på modernismen men är en vidareutveckling baserad på mer
variation i bebyggelsen. Den klassiska grannskapsstrukturen återupplivades också i och med planeringen för Kista med dess funktion
som storcentrum och lokaliseringen av flertalet stora arbetsplatser.
Kista kan därför förstås som stadens sista kompletta ABC-stad (Andersson 1997: 201-203). Krav på hög exploatering samt nya byggtekniker gjorde emellertid att även Norra Järva kom att få en liknande
struktur och känsla. Därför kom inte heller Norra Järva att få ett radikalt förändrat utfall även om ansatsen fanns i planeringen (se Andersson 1997: 186-187; Hall 2009: 108-109; Wiklund 1992: 65).
Efter miljonprogrammet och byggandet av stadsdelar som Järva,
från 1980-talet, bedöms Stockholm vara ”en i huvudsak fullbyggd
stad” (Stockholms Stad 1991: 8). Fullbyggd i bemärkelsen att staden
hade nått fram till sin yttre gräns, införlivandet av ny mark från grannkommunerna ansågs inte som realistiskt. Skarpnäck från tidigt 1980tal kom att bli slutet på en epok, det var sista förorten som byggdes
utåt på oexploaterad mark längs med tunnelbanenätet (Lundevall
2006: 171-173). För planeringen innebar det att intresse riktades mot
tomter och områden inom stadens administrativa gräns, staden skulle
byggas inåt (se Andersson 1997: 205; Lundevall 2006: 183).

En uppdelad och segregerad stad som ett resultat
Planeringen av Stockholm har gett upphov till att Stockholms bebyggelsestruktur kan urskiljas som ”årsringar” av planerade bebyggelsemönster med sina respektive karaktärsdrag. De över tid varierade
planidealen, fram till och med miljonprogrammet implementerande,
har resulterat i åtta stadsbyggnadskaraktärer av i huvudsak samlad
bostadsbebyggelse.25 Nedan presenteras de i kronologisk ordning
(Stockholms stad 2000: 115ff):
1.
2.

25

Gamla Stan med dess medeltida stadsmönster
Stenstaden på malmarna med i huvudsak rutnätsindelad kvartersstad, efter
Lindhagenplanen, men även inslag av äldre samt senare tiders planmönster.

Till dessa befintliga strukturer planeras också nya stadsbyggnadskaraktärer för
2000-talet genom exempelvis de olika stadsutvecklingsområdena (Kallstenius
2006: 123-124).
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

Äldre förstad, exempelvis Aspudden, Midsommarkransen och Gröndal, från
omkring år 1900. Utanför den egentliga stenstaden men med liknande stadsbildningar.
Villastad, utbyggda områden med villor från början på 1900-talet vilka genom åren blivit förtätade.
Trädgårdsstaden, utgörs av egna hem och småstugor från omkring 1910-45.
Byggdes i stadens då rurala områden som Bromma och Brännkyrka.
Stenstadens krans, som en förlängning av innerstaden efter funktionalismens
genomslag på 1930-talet. Ett mellanting mellan stenstadens täthet och smalhusstadens gleshet. Finns i Fredhäll, Lilla Essingen och Gärdet.
Smalhusstaden, 1930- och 40-talens smalhusförorter och de tidiga grannskapsenheterna från 40- och 50-talet. Finns till stor del väster och söder om
staden, exempelvis Hammarbyhöjden och Årsta.
Tunnelbanestaden innehållande 1950-talets ABC-städer samt 60- och 70talens miljonprogramsområden. Höga hus och hög exploatering nära tunnelbanan och centrum med avtagande skala och täthet längre ut.

Stockholms karaktär med ”årsringar” av åtskilda stadsdelar medför
konsekvenser för segregationen. Detta eftersom att de olika stadsbyggnadskaraktärerna i stor utsträckning bebos av olika grupper av
individer till följd av bland annat bostadssegmentens uppdelning.
Låginkomsttagare och personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i allmännyttiga hyresrätter i de storskaliga förortsområdena
och underrepresenterade i egna hem-områden och stadsdelar med en
majoritet av bostadsrätter. Motsatt förhållande gäller för medel- och
höginkomststagare (se Stockholm landsting 2010a: 110; Stockholms
stad 2011a: 24). Rinkeby och Bromsten, i nordvästra Stockholm, är ett
expressivt exempel på två närliggande stadsdelar i ytterstaden som
skiljer sig åt. Områdena ligger i anslutning till varandra, geografiskt
skiljs de endast av smalt grönstråk. Även om det är en visuell kontakt
mellan områden har de aldrig planerats för att höra samman och innehållsmässigt representerar de olika sociala verkligheter för människorna i respektive stadsdel. Rinkeby som den storskaliga förorten,
boende i form av hyresrätter och många människor som upplever en
socioekonomisk marginalisering. Bromsten å andra sidan som en äldre
villastadsdel, boende i äganderätt och flertalet socioekonomisk starka
individer.
Även om Stockholms planering under en lång tid har kännetecknats
av offentligt stadsbyggande och en dominerande sociala diskurs för
planeringen har den emellertid beskyllts för att vara ett socialt planeringsmisslyckande. Detta trots att målet om en höjd bostadsstandard
uppfylldes. Kritiken bottnar i att planeringen har medverkat till och
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cementerat segregationen. Egnahemrörelsen är ett sådant exempel.
Den avsåg att tillgodose mindre bemedlade ett eget boende, dock steg
antalet mer välbeställda snabbt. Lundevall (2006: 105) uttrycker det
som att ”stegvis avlägsnade man sig från det ursprungliga bostadsociala syftet”. Med följden att dessa områden, trots det ursprungliga syftet, idag är segregerade med en socioekonomiskt stark och homogen
befolkningssammansättning (ibid. 103-105).
Grunden till segregeringen i stadsrummet anlades dock företrädesvis under den funktionalistiska stadsplaneringen och planeringen av
förorter efter grannskapsprincipen. Särskilt med miljonprogrammet
uppfattas segregationen ha byggts fast. Lilja (2006: 116) jämför förorterna med planerandet av isolerade öar och menar att den ”Öplanering”, i vilken förorterna har planerats för att vara grannskap, har
resulterat i ett splittrat landskap av förorter med varierande fysisk och
social karaktär (se även Andersson 2012: 145; Molina 2005: 108-109).
Det går såhär i efterhand, i ljuset av dagens segregationsproblematik,
också att ifrågasätta den medvetet planerade sociala differentieringen
mellan samhällsgrupper i olika grannskap. Det fanns en uppfattning
om att likartad befolkning inom ett område underlättade möjligheten
till gruppbildning och samhörighetskänsla varför planeringen, i enlighet med grannskapsprincipen, kännetecknades av en vilja att bygga för
olika samhällsgrupper (se Andersson 2008: 119; Andersson 2012: 94,
132; Wiklund 1992: 46). Förutom den rumsliga åtskillnaden av olika
samhällsgrupper kan den lokala gemenskapen grannskapen konstruerats kring kritiseras för att leda till att vissa grupper av människor
inkluderas, medan andra exkluderas, med följden att sociala barriärer
upprätthålls (se Tunström 2009: 160; Lilja 2008: 182).

Slutet för funktionalismen och den sociala diskursen
Under cirka 50 år planerades och byggdes bostäder och bostadsområden med utgångspunkt i en socialt driven välfärdstanke. I ett historiskt
perspektiv utgör denna tidsepok välfärdsbyggandet (Lundevall 2006:
149). Från och med mitten av 1970-talet sker dock en påfallande förändring för stadsplaneringen och stadsbyggandet i Sverige och Stockholm, både vad avser målsättning och planeringsideal (Stahre 2007:
71). En bidragande orsak till planeringens förändrade inriktning kan
relateras till de ändrade politiska-ekonomiska villkoren i samband
globaliseringen och nyliberaliseringen. Under 1980- och 1990-talet
svängde samhällsdebatten till fördel för nyliberalism (Söderqvist
2008: 131) och dessa nyliberala krafter var inte sena med att poängtera
planeringens och välfärdssamhällets misslyckande (Lundevall 2006:
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173). Den sociala diskursen för planeringen kom därmed att tappa i
styrka. Plan- och bostadspolitiken kom att förändras radikalt, något
som även kom att avspegla sig på planeringen. Bostaden, som var
välfärdsplaneringens stöttesten, uppfattades exempelvis inte längre
som samhällets ansvar utan istället som individens och kom att bli en
vara på en marknad. Subventioner för bostadsbyggandet avskaffades
vilket innebar att det istället för att ha varit en subventionerad del av
samhällsekonomin blev en inkomstkälla för staten (ibid. 149).
Privata intressen blev också inflytelserikare i planeringen likväl
som att byggindustrins grepp över byggandet i Stockholm kom att
stärkas under 1980- och 90-talen (Andersson 2012: 142-143). Därigenom blev planering som bygger på samarbeten och överenskommelser
mellan privata aktörer och staden kännetecknande för planeringen. I
slutet på 80-talet led Stockholms stad av ekonomiskt underskott samtidigt som tillgångar fanns i den privata sektorn. Staden ägde emellertid fortfarande mark och allmännyttiga bostadsföretag likväl som möjligheten att besluta om planeringen i enlighet med det kommunala
planmonopolet. Detta gav upphov till förhandlingsplanering vilket
innebar att kommunen tillsammans med privata aktörer kom överens
om vad som ska byggas. Det offentliga har dock en fortsatt avgörande
roll i planeringen till följd av styrinstrumenten som staden förfogar
över (se Andersson 1997: 208; Hall 2009: 202; Lundevall 2006: 199).
Staden blev emellertid också mer marknadsanpassad i sitt agerande. Planeringen har, istället för att reglera det urbana rummet samt
tillhandahålla en långsiktig strategi, flyttat fokus mot att stödja tillväxten och att göra Stockholm konkurrenskraftigt. Bland annat genom att
söka skaffa sig en ”urban image” (se Hall 2009: 201; Orrskog 2003:
21; Tonell 1991: 198). Forsell (2008: 12-13) urskiljer det som att
Stockholms politik och planering under de senaste trettio åren, i linje
med den nyliberala samhällskontexten, gått från att vara reglerande
och fördelande till marknadsanpassad och entreprenörsorienterad.
Med planeringens förändrade inriktning anses inte längre den kapitalsvaga arbetarklassen vara huvudobjekt för planeringen, utan istället
den köpstarka medelklassen.
Den sociala dimensionen finns emellertid fortfarande kvar som en
central del i planeringsdiskursen som omger Stockholms planering.
Sedan 1990-talet kännetecknas retoriken för Stockholms planeringsinriktning av ett postmodern planeringsideal. Målsättningen är att planeringen ska medverka en sammanhållen stad i vilken ett rikt socialt
stadsliv ska finnas. Huvudstrategin är att Stockholm ska utvecklas på
ett hållbart sätt för att bli en hållbar stad. Ansatsen om hållbar utveckling i planeringen framhåller den ekonomiska, ekologiska samt sociala
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dimensionens lika värde i planeringen, åtminstone retoriskt (Stockholms stad 2000: 57). Att exempelvis motverka den allt mer framträdande segregationen är ett viktigt inslag för planeringen för att bli en
hållbar stad (se Stockholms stad 1991: 5, Stockholms stad 2000: 24)
Bygga staden inåt efter kvartersstadens värden
Drömmen om den moderna staden hade sina uppenbara brister, vilket
bland annat förortsbyggandet synliggjorde. När det var färdigbyggt
var idealet förlegat och dessa platser illa omtyckta och kritiserade (se
Andersson 2012: 50; Lundevall 2006: 171-173). För planeringen var
det nu en ”omprövningens tid” (Lundevall 2006: 171) eftersom ”samtiden övergivit det moderna stadsbyggnadsprojektet” (Andersson
2012: 137). I efterdyningarna av miljonprogrammet, och som ett resultat av kritiken mot modernismens planering, kom den traditionella
kvarters- och stenstaden värde som bostadsområde tillbaka i planeringen. När förortsbebyggelsen skrämde började innerstadens värden
ännu en gång upplevas som eftertraktade. Stadsdelarna på malmarna
som undgått rivning visade sig allt populärare och bättre lämpade för
det stadsliv folk sökte. Den allt högre statusen för innerstaden och att
allt fler unga, välutbildade och ekonomiskt starka började söka sig dit,
istället för till ”betongförorten”, fick betydande genomslag för planeringsinriktningen (Andersson 2012: 138). Andersson (ibid. 41) formulerar det som att: ”i slutet av nittonhundratalet handlar det […] inte
längre om att skapa ett betryggande avstånd till det urbana. Tvärtom,
det urbana har en stark dragningskraft”.
Stockholms planering inriktades följaktligen mot att bygga ”stad”
och försöka skapa stadsmässighet efter innerstadens principer och
värden. Planering grundas i föreställningen att den täta staden är detsamma som den attraktiva staden. Innebörden av begreppen stad och
stadsmässighet är dock, med all tydlighet, avsevärt förändrade från
uppfattningen som applicerades på Järva. Det nygamla stadsbildsidealet var istället en återgång till den klassiska kvarters- och stenstaden.
Stenstaden som har sitt ursprung från tiden innan den modernistiska
planeringen, kännetecknas av tät, sluten, rutnätsindelad kvartersbebyggelse, som är integrerad med gator, torg och parker. Markanvändningen är varierad med en blandning av bostäder, kontor och ett brett
utbud av servicenäringar för att möjliggöra levande sociala miljöer (se
Hall 2009: 108-109; Lundevall 2006: 171-173).
Som ett resultat av att Stockholm hade exploaterats utåt, ofta i hela
stadsdelar efter i sin tids ideal utan strävan efter kontinuitet, inriktades
planeringen från 90-talet även mot att anpassa byggandet efter befintliga strukturer och integrera områden med varandra. Då många av
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efterkrigstidens miljöer, särskilt de storskaliga miljonprogramsförorterna, ansågs innehålla brister tillskrevs planeringen en central uppgift
i att ”läka dessa sår” (Andersson 1997: 240-241). Planeringen inriktas
därför i huvudsak mot att komplettera och förtäta i befintliga stadsdelar för att åstadkomma stadsmässighet genom en blandning av bostäder, butiker och arbetsplatser. Det skulle i sin tur medföra ett rikt offentligt liv innehållande ett stort utbud av aktiviteter och sociala möten, i linje med föreställningen om det attraktiva stadslivet (se Hall
2009: 196-200; Lundevall 2006: 183-185). Att vidareutveckla Stockholm genom att förbättra den stad som redan existerar är vidare en
strategi för att bli en hållbar stad (Stockholms stad 2000: 57).
Kompletteringen, eller förtätningen, kunde ta varierande uttryck.
Antingen handlade det om mindre ”infill-projekt” där områden kompletteras med enstaka hus, större planeringsområden där flera hus ska
komplettera en den tidigare bebyggelsen, både vad gäller upplåtelseform och arkitektur, eller nya så kallade stadsutvecklingsområden på
frigjord mark inom stadsgränsen (se Andersson 1997: 205; Hall 2009:
196-197; Stahre 2007: 99). Jämfört med efterkrigstiden var emellertid
byggandet under 1980- och 1990-talet på låga nivåer och det bostadsbyggande som skedde var främst i form av relativt dyra bostäder i
välbärgade bostadsområden. En anledning upplevs vara att funnits en
fortsatt rädsla i planeringen att upprepa miljonprogrammets misstag
(Urban 2008: 47).
Ett betydande inslag för stadsutvecklingen de senaste decennierna,
i Stockholm och annorstädes, är omvandlingen av tidigare hamn- och
industriområden som en del av den postindustriella utvecklingen i
samhället. Till följd av avveckling eller omlokalisering frigörs mark,
ofta i centrala lägen, för bostäder, kontor och butiker (Hall 2009: 196198). Dessa så kallade stadutvecklingsområden uppfattas utgöra stadens fysiska reserv för vidareutvecklingen av staden. Nio stadsutvecklingsområden har urskilts som lämpliga för bostadsbebyggelse,
varav Norra Djurgårdsstaden är ett av dessa. Stadsutvecklingsområdena har gemensamt att de ligger i (halv)centrala lägen med goda
kommunikationsmöjligheter, flera har också sjönära lägen. Tillsammans bedöms de kunna rymma mellan 40 000 och 70 000 bostäder,
varför de har en central betydelse för Stockholms framtida utveckling.
Tidsperspektivet varierar, i vissa områden är planering och projektering i full gång medan genomförande ligger längre fram i tiden för
andra (se Stahre 2007: 103; Stockholms stad 2000: 57).
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Hammarby Sjöstad
Hammarby Sjöstad är det första planerade, och byggda, stadsutvecklingsområdet och tillika det största samlade bostadsprojektet sedan
Järva. Stadsdelen beräknas vara färdigt 2017, det har då gått drygt 25
år från idé till färdig stadsdel, och då rymma ungefärligen 11 000
lägenheter, drygt 25 000 invånare och 10 000 arbetsplatser (bygg.
stockholm.se 1). Hammarby sjöstad planeras i enlighet med strategin
om hållbar stadsutveckling och som ett led i detta för att var en miljöanpassad stadsdel. Målet är att fungera som ett exempel på den hållbara staden och som ett föredöme internationellt inom denna inriktning för planeringen (Marcus m.fl. 2013: 71, 77). Planeringen för
Norra Djurgårdsstaden, som är i fokus för denna avhandling, ska vara
en fortsättning på det planeringstänkande som influerade Hammarby
Sjöstad. Vad som upplevs som ett lyckat exempel vill man vidareutveckla med Norra Djurgårdsstaden, särskilt vad avser planeringens
miljöinriktning (se Carlsson-Mård 2013: 259; Stockholms stad 2010c:
5).
Planeringsidealet grundas i att det ska vara en utvidgning av innerstaden, en kvartersstad med vattnet och naturen som granne. Tätheten beskrivs som en planidé men även ett resultat av exploateringskostnader (Andersson 1997: 241), varför det också är dyrt att i stadsdelen. Priserna är i nivå med innerstadens och hyresrätterna är dyra.
Lundevall (2006: 195) skriver att ”lyx har omformulerats till kvalitet”.
Hammarby Sjöstad är ett försök att bygga vad som uppfattas som
stadsmässiga miljöer i motsats till miljonprogrammets storskalighet
och enformighet. Exempelvis är det tidigare centrumbyggandet övergivet, istället är den centrala bebyggelsens struktur uppbyggd kring en
esplanad där tvärbana, bilar, bussar, cyklister och gående samsas. Till
gatan har offentliga platser, butiker, restauranger och service koncentrerats för att skapa det eftertraktade stadslivet (se Andersson 2012:
157; Stahre 2007: 104).
Även om stadsbyggandet från 1990-talet eftersträvar den täta och
levande staden med stenstaden som främsta förebild kan stadsdelen
uppfattas vara ett mellanting. Utbudet av service, kommersiella lokaler och restauranger är högt för ytterstaden men mindre än i innerstaden (Lundevall 2006: 195). Hammarby Sjöstad fungerar som ett exempel på där den täta kvartersstaden kombineras med ljus och luft.
Det går att tala om en blandning av funktionalism och klassisk stenstad. Enligt Andersson (1997: 241) finns en liknelse mellan kvartersstrukturen för Hammarby Sjöstad och tidiga funkisområden då båda
innehåller en blandning mellan öppna och slutna kvartersformer. Stahre (2007: 104) upplever även att ”Hammarby Sjöstad har skapats i

146

reaktion mot förorternas upplösta bebyggelse, men man har inte följt
stenstadens slutna kvartersmönster”. Westin (2010: 16-19) upplevelser
av området är emellertid att platsen inte alls utstrålar en känsla av
variation och livlighet utan upplevs som ordnat och en avsaknads av
socialt liv. Hennes slutsats blir därmed att det existerar ett stort glapp
mellan plan och verklighet. Lundevall (2006: 195) visar prov på en
liknande uppfattning att det är ett mellanting, om än betydligt mer
positivt, genom att skriva: ”det nya är inte stenstad och inte traditionell förort – det är Hammarby Sjöstad”.

Den samtida planeringsinriktningen
Den planeringsinriktning som tog vid efter funktionalismen är fortfarande aktuell för Stockholms planering. De senaste 20 till 30 kan sägas ha utgjort starten för den nuvarande planeringsinriktningen. De
förändrade politisk-ekonomiska förutsättningarna gör sig fortsatt gällande likväl som att mycket av planeringens fokus ligger vid att fortsätta utveckla staden efter en idé om hållbarhet genom att utveckla
staden inåt efter innerstadens ideal. I det följande redogörs för stadens,
och regionens, framtidsvision och för den planeringen som ska medverka till att denna stad blir verklighet samt de sociala frågornas tillskrivna betydelse och innehåll i planeringen.

Framtidsvision – Mot ett Stockholm i världsklass
Stockholm står nu inför ett vägskäl. Enligt Pemer (2006: 20-23), tidigare stadsplaneringschef på Stockholms stadsbyggnadskontor, finns
två möjliga framtidsscenarion för Stockholm. Antingen kan Stockholm fortsätta vara den pittoreska och småskaliga storstaden, ett Nordens Venedig, trivsam för såväl invånare som besökare. Om så riskerar en stillastående utveckling leda till att Stockholm tappar i dynamik
och blir museilikt. Alternativt kan Stockholm välja att utveckla sig till
den världsstad det uppfattas kunna bli genom att bedriva en aktiv politik och planering som bidrar till Stockholms utveckling och uppfattade
attraktivitet för såväl boende, besökare som företagare i den konkurrerande globaliserade värld som vi lever i. Utveckling eller stagnation,
framåtanda eller bakåtsträvande, det upplevs vara valet. Om Stockholm stod vid detta vägskäl i början på 2000-talet blir det med planeringens ambitioner och inriktning explicit vilken väg Stockholm har
valt att ta. Med vision om ”Ett Stockholm i världsklass” (Stockholms
stad 2007a) har staden valt att lägga ribban högt för framtiden, och
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följaktligen för stadens planering, för att bli den världsstad bland annat Pemer efterlyser.
Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass
Stadens framtidsvision, som pekar ut den önskvärda riktningen till år
2030, bygger på att ett antal kvaliteter för boende, företag och besökare ska känneteckna det framtida Stockholm. Dessa är uppdelade på
tre teman: Stockholm ska vara (1) en mångsidig och upplevelserik
stad, (2) innovativ och växande samt en (3) stad för medborgarna.
Dessa teman bygger i sin tur på Stockholm som en levande stad, en
kreativ stad respektive en mänsklig stad (Stockholms stad 2007a).
Nedan följer en genomgång av respektive tema:
Mångsidig och upplevelserik
Stockholm ska vara en levande stad med ett rikt offentligt liv som
kännetecknas av ett stort utbud av mångfald och upplevelser. Som den
internationella storstad Stockholm ämnar vara ska det finnas ett brett
spektrum av verksamheter och upplevelser att ta del av, vilka tillsammans leder till att ”Stockholmspulsen är omtalad och den kreativa
atmosfären lockar människor i alla åldrar, från hela världen” (Stockholms stad 2007a). Stockholm ska vara en världsberömd upplevelsestad. Till upplevelserna nämns bland annat bad- och båtlivet likväl
som en rik kulturscen, ett intensivt nattliv och många stora evenemang. Ett återkommande begrepp för det framtida Stockholm är
mångfald. Mångfald av såväl attraktiva stadsmiljöer, alla med sin egen
karaktär och charm, som mångfald vad avser att Stockholm ska ”representera en mångfald av kulturer och människors olikheter ses som
en tillgång både i kultur- och arbetslivet” (ibid.).
Innovativ och växande
Stockholm ska vara en kreativ stad i vilken innovation och tillväxt är i
framkant. Företagandet ska i enlighet med det vara i världsklass och
Stockholm är en världsledande kunskapsregion. Kunskapsbaserade
och kreativa näringar ska skapa tillväxt. Många företag har valt att
förlägga sina huvudkontor och utvecklingsverksamheter här. Tillsammans med en satsning på utbildning innebär det att det också existerar en tillgång på kvalificerad arbetskraft i regionen. Som ett led i
att företag väljer att lokalisera sig i Stockholm, och den stora resursen
av kvalificerad arbetskraft, växer också tjänstesektorn markant. Utbudet och efterfrågan av restauranger, hotell, caféer, affärer men även
jurister, ekonomer, revisorer etcetera är stor. Stockholm ska även vara
en hållbar storstad i bemärkelsen att den är ett internationellt föredöme
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vad gäller minskad miljöbelastning. Vid nybyggnation används miljövänliga och energieffektiviserande metoder. Stockholmare bidrar till
detta genom att välja kollektivtrafiken eller cykel om de inte kör en
miljöbil (Stockholms stad 2007a).
Medborgarnas Stockholm
Visionen utgår också ifrån att Stockholm ska vara en stad för medborgarna, en mänsklig stad som är demokratisk och jämlik där ingen ska
diskrimineras. Ledord utgörs av trygghet och tillgänglighet vilket är
centralt för framtidens Stockholm. Det ska vara och upplevas som
tryggt att såväl växa upp som att åldras i Stockholm. För att underlätta
och förbättra människors vardagsliv ska samhällsservice och transportsystem vara välfungerande. Stockholm är också en sammanhållen
stad då nya stadsbyggnadsprojekt och tvärförbindelser kopplat ihop
stadens delar med varandra. I alla stadsdelar finns en blandning av
bostäder, företag, kultur och service. Utbudet av bostäder är också
stort och varierat, allt från små lägenheter till villor med olika upplåtelseformer. Särskilda satsningar har också gjorts på att bygga bostäder med enklare standard och lägre boendekostnader, bland annat för
att ungdomar ska komma in på bostadsmarknaden. Stockholm är
sammantaget ”navet i en tillgänglig och trygg region utan sociala och
fysiska barriärer. Här reser, bor och möts människor” (Stockholms
stad 2007a).

Planering för hållbar utveckling och tillväxt
Den övergripande inriktningen för Stockholms planering, som ska
medverka till att visionen blir verklighet, är att planera för att vara ”en
växande och hållbar stad” (Stockholms stad 2010a: 5). Stadens ambition är att kontinuerligt växa eftersom det ses som en förutsättning för
en positiv ekonomisk utveckling och ökad välfärd. En förutsättning
för att växa är att främja fortsatt befolkningsökning och företagande
varför en hög och kontinuerlig takt i bostadsbyggandet, för att det ska
finnas tillgängliga bostäder som kan absorbera en inflyttning till
Stockholm, är nödvändigt (ibid. 6, 22). Tillväxten som planeras, och
eftersöks, ska vara långsiktigt hållbar. En övergripande ansats för
planeringen är att stadens utveckling ska ske hållbart ur ett ”ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv” (ibid. 9). Stockholms planeringsinriktning kan följaktligen sammanfattas i termer om hållbar
tillväxt.
I det följande redogörs för respektive hållbarhetsdimensions identifierade huvudinslag. De tar alla avstamp i utmaningar vilka urskiljs
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för planeringen att inriktas mot respektive förhålla sig till för att
Stockholm ska utvecklas i den riktning som eftersträvas. Tre överordnade utmaningar för planeringen är att lyckas i den konkurrenssituation som råder för att planeringen ska vara ekonomiskt hållbar, minska
miljöpåverkan för att vara ekologiskt hållbar samt motverka segregationen och ge alla likvärdiga livschanser för att vara socialt hållbar.
Ekonomisk hållbarhet
En förutsättning, likväl som en utmaning, för planeringen utgörs av att
staden uppfattas befinna sig i en konkurrenssituation. Globaliseringen
identifieras som en omvärldsfaktor som påverkar Stockholm och den
ökade konkurrensen som den antas innebära medför en utmaning för
Stockholm att möta för att kunna hävda sig gentemot andra europeiska
storstadsregioner. Ett resultat av konkurrensansatsen är att planeringen
inriktas mot att skaffa sig fördelar för att kunna hävda sig i konkurrensen (Stockholms stad 2010a: 6-7). Planeringen inriktas i synnerhet
mot att planera för, och marknadsföra, vad som uppfattas som en attraktiv bild av Stockholm, för att vara en kvalificerad plats företagande och utbildning samt för att upplevas som tilltalande för eftertraktade invånare. Detta i enlighet med att utmaningen bland annat
relateras till att ”klara den allt hårdare internationella konkurrensen
om arbetskraft och investeringar” (Stockholms stad 2013a: 2).
Attraktiv i betraktarens öga – stärka varumärket Stockholm
En strategi för planeringen är att bygga vidare på en upplevd föreställning om att Stockholm är en av världens vackraste städer och använda
det som en tillgång i konkurrensen med andra städer. Stockholms
”attraktionskraft handlar till stor del om dess skönhet” (Stockolms
stad 2011a: 9) varför staden med planeringen ämnar vidareutveckla de
kvaliteter vilka uppfattas som attraktiva. Dessa kvaliteter ska medverka till Stockholms identitet och den bild av Stockholm man från
planeringens sida vill sprida av staden för att utomstående ska uppleva
staden som attraktiv (Stockholms stad 2010a: 26). Till dessa kvaliteter
hör bland annat Mälarens vatten, närheten till naturen, en rik kulturhistoria, karakteristiska kulturmiljöer och utmärkande arkitektur
(Stockholms stad 2010a: 26-27). Exempelvis preciseras vattnet som
en resurs vilken bidar till ”Stockholms skönhet” och Stockholm som
en ”enastående stad” (ibid. 12-13).
Arkitekturen, tillsammans med ”spektakulära och innehållsrika
projekt” (Stockholms stad 2007a), tillskrivs också en viktig roll för
Stockholms attraktionskraft. Det formuleras som att ”arkitektur av hög
kvalitet stärker Stockholm i rollen som huvudstad, därför ska staden
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verka för att främja nyskapande arkitektur av hög kvalitet” (Stockholms stad 2011a: 18). Arkitektoniskt utmärkande byggnader, och
landmärken, identifieras kunna bidra positivt till stadsbilden, fungera
som ett identitetsstärkande element för en stadsdel eller plats och som
ett led i detta medverka till att stärka Stockholms identitet utåt i omvärlden med resultatet att attraktionskraften höjs för besökare och
företag och att den ekonomiska tillväxten främjas (ibid.11-12, 24). De
planerade stadsutvecklingsområdena ska exempelvis profileras som
stadsdelar med egna identiteter för att medverka till detta (Stockholms
stad 2010a: 34).
Ett mål för planeringen, och en förutsättning för att stadens vision
ska realiseras, uppfattas vara att den attraktiva bilden av Stockholm,
som det planerar för, sprids internationellt (Stockholms stad 2007a).
Profilering och marknadsföring identifieras som vitalt i detta sammanhang. Kvaliteterna för Stockholm paketeras på ett sådant sätt att
den attraktiva storstaden Stockholm blir ett starkt varumärke och det
är bland annat planeringens uppgift att se till att denna bild sprids
(Stockholms stad 2010a: 7). En marknadsföringsstrategi går ut på att
medvetandegöra regionens starka sidor och den höga livskvaliteten
jämfört med andra städer för att attrahera kvalificerade individer
(Stockholm landsting 2010b: 8).
Skapa förutsättningar för företagande och utbildning genom att
planera en stad med framtidens arbetskraft i förgrunden
Med planeringen ämnar staden främja ett gott företagsklimat, både för
att befintliga företag ska kunna möta den hårdnande konkurrensen
likväl som att nya ska intressera sig för Stockholm (Stockholms stad
2010a: 6-7). Planeringen ska skapa förutsättningar för ekonomisk
utveckling genom att medverka till en kunskapsintensiv arbetssektor
och innovationsmiljöer med goda förutsättningar för företagande och
samarbete mellan forskning och företagande (ibid. 15). En hög kvalitet
på utbildningen preciseras som viktigt för att vara en ledande kunskapsregion och för att kunna mäta sig med andra storstadsregioner i
Europa (Stockholm landsting 2010b: 6). Framtidsscenariot uttrycks
som att: ”Stockholm är Europas San Francisco, här får man vara kreativ, skapa och vara annorlunda…” (ibid. 9). En strategi för att lyckas
vara eftertraktad för företag är att sörja för att den kompetenta arbetskraften som efterfrågas finns. I Översiktsplanen går det exempelvis att
läsa att ”tillgången till kompetent arbetskraft […] är, tillsammans med
rik stadsmiljö, avgörande för regionernas konkurrenskraft och företagens vilja att etablera sig där” (Stockholms stad 2010a: 15). Inställning är att om människor vill bo och leva i Stockholm kommer också
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företag att vilja etablera sig här, vilket leder till fler arbetstillfällen och
ekonomisk tillväxt (Stockholms landsting 2008: 7).
En ökad inflyttning av bland annat högutbildade utländska medborgare, och ”utländsk spetskompetens” (Stockholms landsting 2010a:
67), anses som nödvändigt för att säkerställa en långsiktig ekonomisk
utveckling (Stockholm landsting 2010b: 8). Att planera för en stad
med den kvalificerade arbetskraften i fokus blir därigenom en strategi
för planeringen. Det preciseras som ett det är ”en prioriterad uppgift
att profilera och utveckla den goda staden med hög livskvalitet så att
framtidens arbetskraft vill bo och verka i Stockholm” (Stockholms
stad 2010a: 7). Ett mål för planeringen, för att attrahera dessa eftertraktade individer, är att Stockholm ska erbjuda ”unika livskvaliteter
som få andra städer kan matcha” (Stockholms stad 2013a: 2). Till
dessa livskvaliteter hör de tidigare nämnda värden vilka uppfattas göra
Stockholm attraktivt men även inslag som en innehållsrik stadsmiljö
med ett rikt kultur- och nöjesliv, en trygg stadsmiljö samt ett stort
utbud av offentlig service och tjänster (se Stockholms stad 2010a: 7;
Stockholms stad 2013a: 2). Ett livsstilstänkande introduceras också i
samband med den ekonomiskt eftertraktade målgruppen för planeringen:
Människors konsumtionsmönster och livsstilar är viktiga faktorer för
Stockholmsregionens långsiktiga ekonomiska och sociala utveckling. Ett
attraktivt utbud för konsumtion lockar människor med en urban livsstil,
ofta högutbildade individer som är attraktiv arbetskraft för många verksamheter (Stockholms landsting 2008: 7).

Nyliberala inslag
Planeringsinriktningen och retoriken som omger den ekonomiska
hållbarhetsaspekten har betydande likheter med den nyliberala planeringen. Flera av de nyliberala inslagen för planeringen kan urskiljas i
Stockholms retorik. En utgångspunkt för såväl en nyliberalt influerad
planeringspraktik såväl som för Stockholms planering är att staden ska
planeras för att vara en plats för tillväxt och utveckling för att kunna
hävda sig i den identifierade konkurrenssituationen (jfr Baeten 2012a:
24-25; Harvey 1989: 348). I linje med detta synsätt på stadens roll och
tillväxt- och konkurrensansatsen är målsättningen att planera Stockholm så att staden ska upplevas som attraktiv för de invånare och
verksamheter vilka uppfattas kunna bidra till stadens fortsatta utveckling (jfr Forsell 2008: 11-12; Zukin 2011: 49). De positiva värden som
planeringen ska bygga vidare på och utveckla, vad avser såväl livskvaliteter, kultur och utmärkande arkitektur, och som ska förmedla attraktiva representationer av Stockholm är riktade mot dessa invånare och
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vanligt förekommande för den nyliberala planeringen (se Sager 2011:
157-158; Swyngedouw m.fl. 2002: 550; Zukin 2011: 287).
Ekologisk hållbarhet
Till utmaningarna för planeringen hör också att minska stadens samlade miljö- och klimatpåverkan. Stockholm arbetar för att minimera
resursutnyttjandet, minska utsläpp av växthusgaser, påverkan på naturmiljön och för att bli en fossilbränslefri stad till år 2050 som ett led
i att möta de globala klimatförändringarna (Stockholms stad 2010a: 78, se även Stockholm landsting 2010b: 10). De miljörelaterade satsningarna inbegriper exempelvis planerandet av infrastruktur och kollektivtrafik som ska medverka till ett hållbart resande (Stockholms
stad 2010a: 20-21). Miljöinriktningen har kommit att få en allt större
betydelse i planeringen. Med planeringen av miljöprofilområden som
Hammarby Sjöstad, och nu även Norra Djurgårdsstaden, har miljöfrågan lyfts. Stadsutvecklingsprojekten anges som exempel på nya sätt
att möta de miljörelaterade utmaningarna (Stockholms stad 2010a: 78). Med dessa ska Stockholm bli ett föredöme vad gäller att ta fram
nya energieffektiva lösningar i form av energi- och miljöteknik. Ett
miljöanpassat byggande och energieffektiva hus har kommit att få en
central roll i detta arbete (se Stockholms stad 2010a: 24-25; Stockholms stad 2011: 14).
Social hållbarhet
Segregationen identifieras som en stor utmaning för planeringen och
för att planera för social hållbarhet. I planeringen problematiseras den
uppdelade bebyggelsestrukturen och de sociala och ekonomiska skillnaderna som existerar mellan socialt sett ensidiga stadsdelar i ytterstaden och mellan inner- och ytterstad. De rumsliga kännetecknen för
segregationen med fysiska avgränsningar och bristfälliga kopplingar
mellan områden urskiljs försvåra integrationen och medverka till att
alla Stockholmare inte har samma livschanser (se Stockholms stad
2010:a: 8; Stockholm landsting 2010a: 13). Den överordnade sociala
målsättningen för planeringen är att Stockholm ska ”bli en stad för
alla oavsett ålder, kön, social status eller ursprung” (Stockholms stad
2010a: 16). Alla Stockholmare ska i enlighet med denna inriktning
också ges, och ha, likvärdiga livschanser. Det vill säga liknande möjligheter vad avser exempelvis möjlighet till jobb, utbildning, bostad
samt service (Stockholm landsting 2010a: 8). Jämlika livschanser
uppfattas uppstå när ”hela regionen präglas av delaktighet och integration” (ibid. 121).
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Flera av de strategier som har identifieras för att en stad ska planeras för att vara rättvis samt motverka segregationen är närvarande i
Stockholms planering. Stadens sociala planeringstrategier inkluderar
både fokus på processrättvisa och rumslig distributiv rättvisa. Såväl en
deltagande- och demokratiaspekten som att planeringens resultat ska
uppfylla behov hos olika människor och skapa stadsrum kännetecknade en mångfald, såväl vad avser den fysiska miljön och den sociala
sammansättningen är centrala inslag för Stockholms planering (jfr
Fainstein 2010: 3-4). Att ha ett helhetsperspektiv i planeringen och
planera för blandat boende för att motverka segregation är även det
strategier för att uppnå social den sociala hållbarhet som eftersträvas
(jfr Andersson 2005: 69-71; Holmqvist 2009b: 82).
Tillvägagångssätt – Helhetsperspektiv och medborgardialog
Den överordnade tillvägagångssätet för planeringen, är att den genomförs med ett helhetsperspektiv. Att planera med ett helhetsperspektiv,
som beaktar hur olika delar av staden förhåller sig till varandra och
inte enbart ha fokus på enskilda stadsdelar, preciseras som grundläggande för att motverka sociala skillnader mellan olika områden. Helhetsperspektivet ställs i relation till de områdesbaserade satsningarna
för att stärka enskilda bostadsområden. Att enbart rikta sociala insatser
mot vissa områden, utan att fokusera på hur stadens delar förhåller sig
till varandra, upplevs inte som tillräckligt i och med att helheten inte
blir optimal. För att kunna uppnå målsättningen om att vara en socialt
sammanhållen stad behövs följaktligen ett helhetsperspektiv (Stockholms stad 2010a: 8-9).
Planeringen ska också utgå från medborgarna och vad de eftertrågar i stadsmiljön. Att väga in medborgarnas åsikter och få kunskap om
vardagliga behoven preciseras som ett sätt att stärka det sociala perspektivet i planeringen (Stockholms stad 2010a: 17).26 Planeringen ska
ta tillvara på erfarenheter från människor med olika livsstilar och bakgrund, för att bostadsområden ska bli attraktiv och tillgängliga för alla
(Stockholms landsting 2010a: 111-112). Staden har här ”ett ansvar att
bereda möjligheter för fler stockholmare med olika bakgrund och i
olika åldrar att medverka i diskussionerna om Stockholms framtid”
(Stockholms stad 2011a: 15). Medborgare ska i ett tidigt skede i planprocessen ha möjlighet att vara delaktiga. Att fortsätta utveckla och
fördjupada dialogen i planprocessen med de boende uppfatats vara
26

Till fördelarna med deltagande i planeringen, utöver informationen som kommer staden till del, upplevs vara att det också ökar förtroendet för planeringen hos
medborgarna (Stockholms stad 2011a: 14).
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centralt (Intervju 2011-11-29). Ett led i detta är att försöka bredda
möjligheterna att vara med och tycka till om planeringen genom att
utveckla nya former och ta fram nya arenor för dialogarbetet. I sammanhaget nämns exempelvis sociala medier, men även att man söker
sig till universitet och olika evenemang för att fördjupa diskussionen
om stadens utveckling (se Stockholms stad 2010a: 17, Stockholms
stad 2011a: 15).
Socialt sammanhållen och levande stad
Stockholm ska, i enlighet med den överordnade sociala målsättningen
att vara en stad för alla, planeras för att vara socialt sammanhållen
med en ”levande, tillgänglig och attraktiv stadsmiljö för alla stockholmare” (Stockholms stad 2010a: 16). En stad fylld av liv och möten
mellan människor motsvarar uppfattningen om vad som utgör en socialt hållbar stad. För att olika människor ska ha sin plats i staden ska
det finnas ett varierat utbud vad gäller bostäder, arbetstillfällen, utbildning och service och kultur. Planeringen ska uppfylla olika behov
hos människor i staden och att planera för mångfald och variation
framhålls som centralt i detta sammanhang (Stockholms stad 2011a:
6-10). Till de tre viktigaset inslagen för att åstadkomma denna socialt
sammanhållna och levande stad hör tillgång till service, en trygg
stadsmiljö och mötesplatser (Stockholms stad 2010a: 16-17). Att arbeta med att skapa förutsättningar för dessa inslag i hela staden anses
vara grundstommen för att kunna skapa en socialt hållbar stad (Intervju 2011-11-29).
Att det finns lokal tillgång till service i närområdet är ett viktigt inslag eftersom det medverkar till att underlätta vardagslivet för människor på samma gång som det är en förutsättning för levande stadsmiljö. En levande stadsmiljö uppfattas i sin tur motsvara en trygg
stadsmiljö. Planeringen ska medverka till att människor känner sig
trygga när de vistas i det offentliga. Ingen, det exemplifieras som att
många, men i synnerhet äldre och kvinnor, upplever en oro för att
utsättas för brott, ska behöva känna sig otrygg i sitt bostadsområde. En
upplevd otrygghet påverkar människors vardagsliv i användandet av
det offentliga rummet genom att det begränsar detsamma. Genom att
planera för befolkade offentliga stråk och miljöer med levande bottenvåningar, vilket anses ha en positiv effekt på hur individen upplever
trygghet, ska tryggheten stärkas (se Stockholms stad 2010a: 16).
En ökad integration mellan stadsdelar preciseras också centralt för
en främjad trygghet då otrygghet relateras till en rädsla för okända
människor och platser. I detta avseende framställs det också som att
fler gemensamma mötesplatser, ”där människor med olika bakgrund
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på ett naturligt sätt kan se och möta varandra” (Stockholms stad
2010:a 17), behövs för att öka den sociala integrationen. Att människor träffas, särskilt människor med olika bakgrund och identiteter,
ses som en förutsättning för skapa nya kontakter och stärka samhörigheten då det minskar risken för främlingskap. Planeringen ska i enlighet med detta medverka till att skapa inbjudande, tillåtande samt
mångsidiga mötesplatser och stråk med olika funktioner för vilka
innehållet och gestaltningen ska relatera till olika gruppers behov och
användande (se Stockholms stad 2010:a 17; Stockholms stad 2011a:
6-10; Stockholm landsting 2010a: 111).
Blandat boende
Till stadens uppgift hör att planera för alla gruppers bostadsbehov.
Planeringen bygger på en bostadsstrategi som ska medföra ett varierat
bostadsbestånd i hela staden. Ett varierat bostadsutbud uppfattas
kunna uppfylla behovet hos fler samhällsgrupper och kunna motverka
segregationen som är ett resultat av ett ensidigt bostadsutbud. Det ska
därför planeras för skilda typer av bostäder, storlekar och upplåtelseformer i stadens alla delar. Särskilt framställs det som att stadsdelar
med just ett ensidigt bostadsutbud bör vara föremål för komplettering
av nya boende- och upplåtelseformer (se Stockholms landsting 2010a:
111-112; Stockholms stad 2010a: 23; Stockholms stad 2011a: 18). För
att vissa grupper ska ha större möjlighet till bostad planeras också för
kategoribostäder. Ambitionen är att var tionde hyresrätt ska vara designerad för äldre, studenter, funktionshindrade eller ungdomar. I
planeringen uppmärksammas även ett stort behov av bostäder för
hushåll med begränsad ekonomi. Kategoribostäder riktas dock inte
mot denna grupp. Till följd av svårigheter att pressa priser i nyproduktionen, vilket nämns som ett problem, förlitar staden sig på att
nyproduktion kan skapa flyttkedjor som frigör billigare lägenheter i
det äldre beståndet. Flyttkedjor blir på det viset svaret på billiga bostäder (Stockholms stad 2010a: 23).
Hållbarhetsdimensionernas inbördes relation
Att planera för hållbarhet problematiseras till viss del i planeringen i
och med att det inte uppfattas bygga på några entydiga definitioner i
likhet med att det inbegriper målkonflikter mellan de tre intressena.
Av de anledningarna upplevs det som svårhanterligt (Stockholms stad
2010a: 9). Främst urskiljs svårigheter med att inkludera de sociala
frågororna i den utsträckning och inriktning som är eftersträvansvärd.
En anledning till detta anses vara bristen på indikatorer och verktyg
för att hantera den sociala dimensionen, varför man i planeringen
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uppfattas ha ”skyggat för det under många år” (Intervju 2011-11-29).
Miljöfrågorna har däremot fått mycket mer genomslag. En orsak till
det uttrycks som att det är lättare att mäta koldioxidhalter, energianvändning och att karaktärisera grönområden (ibid.).
Det retoriska ställningstagandet är dock att ”…sociala aspekter ska
behandlas lika noggrant som ekonomiska eller miljömässiga frågor”
(Stockholms stad 2010a: 80), och principiellt ska de sociala målen
vara samma för hela staden. Ett överordnat mål för planeringen i enlighet med detta är att stärka den sociala ansatsen i planeringen. Planeringen, och de förändringar som den innebär, ska exempelvis analyseras ur ett socialt perspektiv för att belysa hur den aktuella planeringen
påverkar den sociala hållbarheten i staden (Stockholms stad 2010a:
17). Den sociala dimensionen upplevs följaktligen jämfört med tidigare vara på uppåtgående:
Man har pratat mycket om sociala frågor i planeringen men jag tycker mig
skönja ett förändrat synsätt och att det först nu börjar få mer genomslag.
Det sociala börjar i processerna med dialog och kommunikation och sen
gäller det att få med sig det tänket hela vägen (Intervju 2011-11-29).

Gemensamt för de tre hållbarhetsdimensionerna är att de grundas i
föreställningar om att de ska främja tillväxt. Detta kan tolkas såsom att
den ekonomiska dimensionen sätter spelreglerna för den sociala och
ekonomska dimensionen. De blir intressant att planera för i den utsträckning de kan uppfattas vara ekonomiskt lönsamt, de legitimeras i
dessa termer. Diskursen som omger Stockholms planering fokuserar
mycket hur planeringen ska kunna medverka till stadens konkurrenskraft (jfr Fainstein 183-184). En anledning att miljöfrågorna fått en
ökad betydelse i planeringen är att det till vinsterna med att planera för
ekologisk hållbarhet inte enbart tillskrivs fördelarna för miljön och
klimatet, utan dit kopplas även en förbättrad livskvalitet och minskade
ekonomiska kostnader (Stockholms stad 2010a: 24-25, 28-29). Målsättningen är att minskad klimatpåverkan och främjad tillväxt ska gå
hand i hand (Stockholm landsting 2010b: 3). De sociala målsättningarna för planeringen legitimeras även de genom att vara fördelaktiga
för staden och regionens ekonomiska utveckling då de förväntas bidra
till tillväxt. Exempelvis tillskrivs ett större deltagande i samhällslivet,
för de grupper som är marginaliserade, vara av stort ekonomiskt värde
för både det offentliga och privata näringslivet likväl som för individen själv (Stockholm landsting 2010a: 118-121):
För individen kan dåliga livschanser leda till ohälsa och utanförskap. För
regionen är personer som inte deltar i samhällslivet en bortslösad kreativ
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kraft. Värdet att av att ta tillvara på denna kraft går knappast att överskatta
(Stockholm landsting 2010b: 16).

Retoriken och argumentationen som omger de sociala planeringsutmaningarna utgår också från en huvudsaklig föreställning om att planeringens funktion i samhället är att skapa och tillhandahålla möjligheter för individen. En utgångspunkt i RUFS:en är att skapa möjligheter för ”individen att förverkliga sina drömmar” (Stockholm landsting 2010b: 3). Detta kan jämföras med e att det är individen som själv
är ansvarig för lyckas i samhället och att det är planeringens funktion
att tillhandahålla förutsättningar för individen att göra det. Detta ställningstagande för Stockholms planering kan uttryckas som att planeringens mentalitet gått mot att tillhandahålla förutsättningar för individen, i kontrast till uppfattningen att tillgång till staden ska ses som en
rättighet för alla (jfr Baeten 2012a: 25).

En hållbar innerstad i hela staden
Stadsidealet för planeringen, tillsammans med det stadsliv det skapar
förutsättningar för, tillskrivs en central ställning i planeringen som en
av de viktigaste strategierna för hållbar utveckling och tillväxt. Uppfattningen i planeringen är att hållbarhetsdimensionerna kan samverka
med det täta och varierade stadsidealet och att det är fördelaktigt för
såväl den ekonomiska, ekologiska som sociala hållbarheten (se Stockholms stad 2010a: 8; Stockholms stad 2011a: 6). Det är således ett
stadsideal utan målkonflikter. Den övergripande stadsbyggnadsstrategin i översiktsplanen är att Stockholm ska planeras för att bli en promenadstad, varav namnet på planen. Översiktsplanens huvudsakliga
inriktning är att ”bygga stad och få ett stadsliv” (Intervju 2011-11-29).
Målet är ”att skapa täta och attraktiva stadsdelar med blandat innehåll
och offentliga miljöer med hög kvalitet” (Stockholms stad 2011a: 16).
(Stockholms stad 2011a: 16). Ambitionen är att skapa fler stadsmiljöer, vilka bygger vidare på innerstadens kvaliteter, men leder långt
utanför tullarna (Stockholms stad 2010b: 9-11) Denna inriktning
framställs exempelvis som:
Promenadstaden slutar i framtiden inte vid de historiska tullarna utan
sträcker sig långt ut i ytterstaden och aktiverar hela Stockholm. En kvartersstruktur ska utvecklas över hela Stockholm för att skapa fler attraktiva
stadsmiljöer samtidigt som tidstypisk bebyggelse värnas (Stockholms stad
2010b: 10).
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Förebilden är inte sällan innerstadens intensiva stadsmiljö med ett
mångsidigt innehåll av bostäder, arbetsplatser och service som lockar
många stockholmare och besökare (Stockholms stad 2010a: 32).

Den aktuella översiktsplanen, till skillnad från dess föregångare ÖP 90
och ÖP 99 som bygger på ett ifrågasättande av modernismens stadsplanedoktrin, framställs innehålla en ”ny”27 vision för Stockholm.
Genom att relatera till hur Stockholm planerats fram historiskt vill
man med översiktplanen återgå till att planera Stockholm i enlighet
med Lindhagsplanen och den klassiska kvartersstaden. Förhållandet
mellan dagens planeringsideal och de senaste 50 årens uttrycks som
att ”idén om den täta staden har återkommit på bred front och idag vet
vi [min kursivering] att den är mest miljövänlig och uppfattas som
både mest trygg och attraktiv” (Stockholms stad 2010b: 9).
Med planeringen uppfattas det följaktligen som att staden ha en
stor möjlighet att påverka stadsmiljön positivt. Det är genom stadsbyggandet som förutsättningarna för framtidens stad skapas. Att staden anser sig veta vilket bästa sättet att bygga stad på är ett i sammanhanget intressant påstående. Modernismens planering genom funktionalismens principer för stadsbyggande byggde på samma övertygelse, något som sedermera kommit att omvärderas till följd av
kritiken mot densamma. Föreställningen i planeringen är dock bevisligen återigen att man är säker på sin sak. Därigenom gör sig det kritiserade expertperspektivet återigen påmint i planeringen och med det vad
som uppfattas vara allmänhetens behov (jfr Sandercock 2003: 29-33;
Taylor 1998: 3ff, 42). Detta ställningstagande behöver därmed ifrågasättas, vad som idag uppfattas som bästa sättet att bygga stad på behöver inte överensstämma med nästa generations. Det om något kan vi
lära oss av historien.
Fyra stadsutvecklingsstrategier konkretiserar Översiktsplanens inriktning för att åstadkomma hållbar tillväxt. Tillsammans formelarar
de en målbild om en tätare och mer sammanhållen stad samt vilka
fördelar som kommer med denna stad (Stockholms stad 2010a: 33).
De fyra strategierna inriktas mot att (1) stärka och utvidga den centrala
staden, (2) skapa nya och fler tyngdpunkter i ytterstaden, (3) skapa
bättre sammankopplingar mellan stadsdelar samt (4) skapa förutsättningar för ett levande stadsliv i hela Stockholm.

27

En vision som för den delen även den vänder sig mot modernismens ideal samt
relaterar till ett för Stockholm tidigare ideal varför ny skrivs med citationstecken.
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Strategi 1: Fortsätt stärka centrala Stockholm
Denna strategi handlar i huvudsak om att stärka innerstadens attraktivitet, givet konkurrenssituationen, för att bidra till Stockholms tillväxt.
Vikten av att fortsätta stärka centrala Stockholm relateras till dess
funktion som ”tillväxtmotor för hela landet” (Stockholms stad 2010a:
34) och föreställningen att en ”fortsatt stadsutveckling i centrala
Stockholm har stor betydelse för regionens konkurrenskraft” (ibid.
36). Innerstaden ämnas inte bara att stärkas, att utvidga innerstaden
med dess värden är ett mål i sig för planeringen. De centrala stadsutvecklingsområdena, med föregångaren Hammarby Sjöstad och nu
Norra Djurgårdsstaden, ska bidra till att förstärka stadens attraktivitet
samtidigt som de ska vara exempel på hållbart stadsbyggande. För att
den täta stadens kvaliteter ska spridas föreslås också fortsatt förtätning
med bostäder och verksamheter för att närförorterna ska omvandlas
för att allt mer efterlikna innerstaden med dess levande miljö och bredare utbud av butiker, service, kultur och upplevelser (ibid. 34-36).
Strategi 2: Satsa på attraktiva tyngdpunkter
I tillägg till att stärka innerstaden identifieras också ett behov av att
satsa på att skapa tyngdpunkter i ytterstaden för att stärka hela Stockholm. Genom att utveckla dessa så kallade tyngdpunkter ska staden gå
från enkärnighet till flerkärnighet eftersom ”en hållbar tillväxt och
utveckling mot ett Stockholm i världsklass kräver en bättre balans
mellan stadens delar än idag” (Stockholms stad 2010a: 37). Satsningen på tyngdpunkter bottnar i förväntningar om positiv utveckling och
tillväxt. Det identifieras möjligheter att bland annat skapa nya kompletterande ”högklassiga” boendemiljöer och etableringsmöjligheter
för näringslivet i samband med utvecklingen. Genom att förtäta och ge
dessa yttre tyngdpunkter (exempelvis Farsta, Högdalen, Skärholmen
och Vällingby) en ökad stadskaraktär och ett innehåll som efterliknar
innerstaden kopplas fördelar som att det underlättar människors vardagsliv då ett större utbud finns i närmiljön men dessutom att det
skapar ett bättre underlag för företagsetableringar (se Intervju 201111-29, Stockholm landsting 2010b: 12, Stockholms stad 2010a: 37-40,
Stockholms stad 2011a: 17).
Strategi 3: Koppla samman stadens delar
En tredje stadsbyggnadsstrategi för planeringen, vilken tydligt relaterar till den sociala målsättningen, är att planera för att staden ska växa
ihop och därigenom minska barriäreffekterna som bland annat försvårar möten. Stockholms har som mål är att vara en sammanhållen stad
utan sociala och fysiska barriärer. Strategin bygger på idén om att
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fysiskt koppla samman stadens olika delar till en integrerad stadsmiljö. En sammanhängande stadsmiljö upplevs i planeringen ha en rad
sociala fördelar vilka strategin ska medverka till. Dit hör möjligheterna för Stockholmare att mötas och att ta sig till arbetet, utbildning
eller fritidsaktiviteter på ett hållbart vis. Sammankopplingen ska bli
verklighet genom förbättrad infrastruktur, ny sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen mellan stadsdelar, nya befolkade stråk
samt fler mötesplatser i de grönområden som skiljer många av ytterstadens stadsdelar ifrån varandra (se Stockholms stad 2010a: 41-43,
Stockholms stad 2011a: 18).
Strategi 4: Främja en levande stadsmiljö i hela staden
Denna strategi samlar upp de andra strategierna i och med att den är
övergripande för hela staden. Strategin sammanfattar och preciserar
fördelarna med innerstadens stadsideal relaterat till ytterstaden och
förorterna. Innerstadens kvaliteter skiljer sig från resterande delar av
staden beträffande tät bebyggelse och vad gäller blandning av bostäder
och verksamheter. I innerstaden finns exempelvis ett stadsliv medan
många platser i ytterstaden är ödsliga och otrygga. Eftersom Stockholm förutom de centrala delarna, med några undantag, är glest befolkat blir slutsatsen att det finns en betydande potential för ökad täthet
och därmed mer levande miljöer. Ett levande stadsliv vilket i sin turlikställs med ett tryggt och attraktivt stadsliv. Stadsbebyggelsen i hela
staden ska utvecklas efter innerstadens kvaliteter men med hänsyn till
lokala förutsättningar i den mån den inte motverkar inriktningen för
att uppnå en trygg och levande stadsmiljö (Stockholms stad 2010a:
32-33, 44-46). Innerstadens stadsideal och det stadsliv som eftersöks
med planeringen beskrivs i dessa termer:
Stadens gaturum ska ge förutsättningar för det myllrande stadsliv som
förknippas med en storstad som Stockholm. I såväl inner- som ytterstaden
ska bottenvåningarna innehålla butiker, kaféer, restauranger, kulturverksamheter och andra serviceinrättningar med kontor och bostäder på de
övre våningarna. Gaturummet ska ge utrymme för flanerande stockholmare, men också medge trafik som bidrar till stadens liv och puls. Ett
livskraftigt kultur- och nöjesliv är en viktig del i att skapa den dynamik
som behövs för att nya stadsdelar ska etablera sig och växa ihop med
andra delar av staden (Stockholms stad 2010b: 10).

Sammantaget ska innerstadens stadsideal medverka till att de tre dimensionerna av hållbar utveckling och tillväxt uppfylls. Stadsidealet
ges rollen som den universella strategin och lösningen på stadens problem. Det är ett stadsideal som influeras av Jane Jacobs (2005: 271ff)
idealstad som har kommit att kallas den ”den goda staden” i svensk
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stadsbyggnadsdiskurs (Tunström 2009: 88). Exempelvis uppfattas
stadsidealet skapa gynnsamma villkor för ekonomisk aktivitet, genom
att bidra till ett stort kundunderlag för konsumtion och ökade marksamt fastighetsvärden. Stadsidealet tillsammans med en innehållsrik
stadsmiljö uppfattas också som tilltalande för de eftertraktade individerna för planeringen. Det medverkar också till ett effektiviserat resursutnyttjande, genom att det blir möjligt att färdas mer hållbart då
stadsmiljön stödjer utbyggnaden och kollektivtrafik samtidigt som den
främjar gång- och cykeltrafik före bilism. Social hållbarhet uppnås i
sin tur som ett resultat av det levande stadslivet eftersom det bidrar till
möten i det offentliga. Den geografiska segregeringen och stigmatiseringen av förorten upplevs även kunna planeras bort; i den täta staden
existerar inga barriärer.

Summering
Stockholm har planerats målmedvetet i modern tid. Med stadens traditionellt starka ställning i planeringen har det funnits möjlighet att
omvandla långtgående tankar till reella planer som i slutändan resulterat i byggd miljö. Det är en planering som under stora delar av 1900talet, till och med 1970-talet, bedrivits med en social diskurs grundad i
en vision med målet om ett samhälle med minskade skillnader och
jämlika villkor. Den sociala diskursen till trots kan planeringen urskiljas som en bidragande orsak till rådande segregationsmönster. Förorter planerade som avskilda enheter efter ett grannskapsideal har medfört en uppdelad struktur, såväl rumsligt som mentalt med olika föreställningar kopplade till olika platser i staden.
Plan- och stadsidealet för Stockholm har skiftat för planeringen.
Från planerandet av innerstaden till att funktionalismen, under inflytande av den sociala diskursen för planeringen, normaliserade en negativ syn på den klassiska kvartersstaden vid planerandet av ytterstaden. När planeringen av ytterstaden sedan i sin tur kritiserades för att
sakna många av de värden sociala värden som återigen upplevdes som
positiva svängde stadsidealet tillbaka till fördel för den täta och blandade staden. Stockholms vision om en stad i världsklass är kopplat till
stadsidealet om den täta och varierade innerstadskostymen. Det är
med innerstaden som förebild som staden planeras fortsätta utvecklas,
såväl innanför som utanför tullarna. Stadsidealet fungerar som en icke
omstridd formel för att lösa stadens problem, vilken uppfattas gå hand
i hand med tillväxt och positiv utveckling samtidigt som det uppfyller
de tre hållbarhetsdimensionerna.
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Stockholms samtida planering inriktas för att vara såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt hållbar. Planeringen tar emellertid utgångspunkt i den ekonomiska dimensionen. En grundförutsättning för
planeringen är att staden är en plats för tillväxt. De ekologiska och
sociala målsättningarna legitimeras genom att vara fördelaktiga för
staden och regionens ekonomiska utveckling. Hållbar utveckling har i
enlighet med detta utökats med hållbar tillväxt i planeringen, vilket
används parallellt och med liknande innebörd. Målsättningen för planeringen är att hållbarhet och tillväxt ska gå hand i hand. Planeringsinriktningen och retoriken som omger den ekonomiska hållbarhetsaspekten har även betydande likheter med den nyliberala planeringen.
Såväl konkurrensansatsen för planeringen som att skapa förutsättningar för lyckas attrahera de individer och verksamheter vilka uppfattas
bidra till stadens positiva utveckling gör sig gällande för planeringen.
Det är i detta sammanhang de sociala strategierna för planeringen
ska realiseras. Oberoende av att planeringen sker i en konkurrensinriktad kontext och är nyliberalt influerad är det sociala perspektivet något
Stockholm vill stärka för att resultatet ska komma ”alla” till del. Polariseringen och särskilt segregationen uppfattas som ett problem och
därför som en utmaning för planeringen. Problematiken relateras i
första hand till att fysiska och sociala barriärer är negativa för att de
begränsar individers livschanser, vilket i sin tur tillskrivs en ekonomisk innebörd. Den sociala dimensionen för Stockholms planering,
och planering för social hållbarhet, kan sammanfattas med ett antal
tillvägagångssätt och strategier för planeringen, varav flera kan relateras till stadsidealet om den täta staden. Strategierna innefattar fokus på
både processrättvisa och rumslig distributiv rättvisa. De första två kan
kopplas till processen och resterande fyra till ett rättvist utfall av planeringen:
•

Ett samlat och långsiktigt helhetsperspektiv i planeringen där
fokus inte bara ligger på enskilda stadsdelar. Uppfattningen är att
det inte fungerar att enbart fokusera på ett område i taget eftersom
det inte löser relationella problem mellan olika bostadsområden.

•

Inkludera medborgare genom medborgardeltagande i planeringsprocessen. Det identifieras som viktigt att ta tillvara på erfarenheter från människor med olika bakgrund och behov.

•

Planera för en sammanhängande stadsmiljö för att minska segregationskapande barriärer. En målsättning för planeringen är att integrera staden till en helhet och minska skillnaderna mellan in-
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nerstad och ytterstad samt motverka ytterstadens uppdelade struktur.
•

Planera för ett stadsliv efter innerstadens ideal med mötesplatser
kännetecknade av mångfald där människor med olika bakgrund
och erfarenheter kan mötas. Levande miljöer med ett stadsliv bidrar också till trygghet som är ett socialt mål.

•

Planera för ett varierat bostadsbestånd. Befintliga bostadsområden
ska kompletteras med den upplåtelseformen det råder brist på och
nya ska planeras för att vara blandade. Det uppmärksammas också
att det ska finnas bostäder i varierande prissegment.

•

Planera för att stärka den sociala sammanhållningen. Staden ska
inte vara konstruerad kring en ”vi-och-dom” diskurs.

Med den övergripande planeringsinriktningen för Stockholm har i
detta kapitel visioner och ambitioner men även strategier och inriktningar för planeringen identifierats. Hur Stockholms översiktliga planeringsinriktning omsätts i praktiken, och således hur retorik förhåller
sig till praktik, behandlas i de två nästkommande kapitlen där Järvalyftet respektive planeringen för Norra Djurgårdsstaden studeras.
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7. Järvalyftet

Samhällets, och planeringens, misslyckande symboliseras i samhällsdebatten gång efter annan med miljonprogrammet och förortsbyggandet. Järva är ett av de områden som främst associeras med miljonprogrammet och de problem samt negativa föreställningar som omger det
i Stockholm. Därför pågår ett långsiktigt arbete för att förändra Järvas
stadsdelar. Järvalyftet är namnet på det samlade planarbete som genomförs för att förbättra levnadsvillkoren och bidra till att skapa en
positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna runt Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta (Stockholms
stad 2009a: 7). Planområdet och stadsdelarnas relationella förhållande
sinsemellan kan ses nedan:

Figur 3. Järvalyftets planområde. Norra Järva: Akalla, Husby och Kista och Södra
Järva: Tensta, Husby och Rinkeby med Järvafältet emellan. Källa: Stockholms
Stadsbyggnadskontor, Stadsmätningsavdelningen

I detta kapitel studerar jag tillvägagångsätt, strategier och målbilder
för Järvalyftet. Fokus ligger vid hur planeringen avser förändra områdena och de föreställningar som förändringen inkluderar. I linje med
den övergripande frågeställningen för avhandlingen är också för vem
förändringen av Järva riktas mot centralt. Förutom ett övergripande
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fokus på hela Järvalyftets inriktning verkar Rinkeby som exempel på
den fysiska förändring som planeras. Det är stadens planering tillsammans med allmännyttans arbete, genom Svenska Bostäder och
Familjebostäder som ledande aktörer, som i första hand studeras. Informationen är därför i huvudsak hämtad från stadens framtagna plandokument samt från intervjuer med planerare, verksamma personer
inom staden och representanter för allmännyttan.
Beroende på hur termen utifrånperspektiv används, kan man säga
att har ett sådant när jag studerar planeringen för Järva. Med ett utifrånperspektiv menar jag att jag företrädesvis fokuserar och avgränsar
min studie till planerna för Järva och de offentliga planaktörernas
arbete. Således är inte de boendes upplevelser alla gånger representerade. Denna avgränsning har gjorts på grundval att det är planeringens
inriktning som i första hand är relevant för avhandlingens syfte. Lilja
(2008: 169) har annars kritiserat, i min mening med all rätt, planeringen av förorten och uppfattningen av de sociala och ekonomiska problem som är förknippade med den för att bygga på ett just ett utifrånperspektiv, med följden att de boendes uppfattningar och de rumsliga
såväl som sociala värden som finns i boendemiljön försummas. Det
utifrånperspektiv jag liknar min studie med ska dock inte förväxlas
med det utifrånperspektiv som Lilja kritiserar planeringen för då jag
inte bedriver planering i den meningen, utan istället analyserar den.

Varför ett Järvalyft
Ett rättframt sätt att utrycka det är att Järva inte blev som det var tänkt.
Vid planeringen uttrycktes ideal om den jämlika och jämställda staden
på Järva samtidigt som det planerades för integrering, täthet, liv och
rörelse. Värdeord och föreställningar som inte är representativa för
stadsdelarna idag. Bilden av områdena, vilken till viss del stämmer
överens med verkligheten men inte motsvarar helheten, är istället av
ett problemområde. Stadsdelarna har fått leva med att sammankopplas
med såväl funktionalismens kritiserade stadsbyggnadsideal som den
socioekonomiska samt etniska segregationen och dess konnotationer
(se Hall 2009: 107-108; Söderqvist 2008: 126-130).28 Förutom utmaningar lyfts också Järva fram som ett unikt område, i Stockholm likväl
som i världen, med många positiva egenskaper och stor potential vilka
planeringen har för avsikt att beakta. Till dessa hör att det bor drygt
60 000 människor med olika bakgrund och erfarenheter, där finns ett
28
En mer ingående redogörelse till planeringen av Järvas stadsdelar, och kritiken
som tog vid mot densamma och stadsdelarna, återfinns i kapitel 6: Stockholm –
Den planera(n)de staden.
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av Europas största IT-kluster, Järvafältets friluftsområde, handel, service, kultur samt idrott. Områdets läge i regionen och bra kommunikationer till och från centrala Stockholm hör även till dessa egenskaper (bygg.stockholm.se 2).
Järvas stadsdelar definieras också som socialt utsatta bostadsområden. Stadsdelarna är segregerade gentemot Stockholm och har utbrett
utanförskap (Boverket 2010b: 83). Jämfört med genomsnittet för
Stockholm har området en betydligt större andel utländsk bakgrund
(omkring 80 procent av invånarna), en lägre andel är förvärvsarbetande (cirka 50 procent är undersysselsatta eller arbetslösa), en större
andel har ekonomiskt bistånd samt en lägre andel har behörighet till
gymnasiet (Stockholms stad 2013c: 15). De sex stadsdelarna skiljer
sig dock delvis åt med Kista som den stadsdel som förutsättningsmässigt ”helt och hållet skiljer sig från de andra delarna” (Intervju
2013-01-10) och som i planeringen får verka som det lyckade exemplet att sprida till stadsdelarna intill (Stockholms stad 2009a: 8). I Kista
finns stora arbetsplatser, bostadsbeståndet består i huvudsak av bostadsrätter och en betydligt lägre andel av befolkning får bistånd än i
andra delar av Järva. Det formuleras som att ”runt höghusen i Kista
Science City känner framtidstron inga gränser, medan andra stadsdelar
brottas med arbetslöshet och socialt utanförskap” (Stockholms stad
2013c: 6).
Målsättningarna med Järvalyftet och vad planeringen ska bidra till
är flera till antalet. Utgångspunkten för Järvalyftet är att fungera som
ett lyckat planeringsexempel på hur segregerade och utsatta bostadsområden kan utvecklas positivt. Järva planeras för att vara attraktivt
för alla, ensamstående såväl som storfamiljer, och inneha en varierad
mångfald (Stockholms stad 2009a: 7). Ambitionen är att stadsdelarna i
framtiden ska spegla ett genomsnitt av Stockholm och inte skilja sig
från andra bostadsområden. Det uttrycks vid intervjuer med planerare
som att Järva ska bli ett område som alla andra och få en befolkningssammansättning som påminner om sin omgivning (Intervju 2012-1112, 2012-12-20). Det ska följaktligen vara lika naturligt att leta bostad
på Järva som någon annanstans. Järva ska vara ”en plats dit man vill
flytta – och stanna kvar” (bygg.stockholm.se 3).
En övergripande målsättning är också att Järvas stadsdelar ska bli
en del av det Stockholm i världsklass som utgör den samlade visionen
för Stockholm. En ambition i anslutning till detta är att Järvafältet ska
fungera som en motor för tillväxt för hela Stockholm (Stockholms
stad 2009a: 3, 7). Järvalyftet ska också medverka till att marknadsföra
såväl stadsdelarna som svensk planeringspraktik och byggteknik. Planeringen innefattar ett hållbarhetsarbete med en energieffektiv renove-
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ring av miljonprogrammets bostadsbestånd. Målsättningen är att det
ska göra att ”Järva blir en nationell och internationell förebild för
hållbar upprustning av miljonprogramsområden” (www.stockholm.se
1). Målet är att samma metoder ska kunna användas i ”miljontals hus i
hela Europa” (bygg.stockholm.se 4). Järvalyftet handlar följaktligen
såväl om att planera för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna
och motverka segregationen som att främja ekonomisk tillväxt och
marknadsföra svensk stadsbyggnad.

Planarbete
Planeringen i dess nuvarande form har varit i gång sedan 2007 då
Järvalyftet iscensattes i stadens regi. Hösten 2007 fattade en då enig
politisk styrgrupp med representanter från alla partier i stadshuset
beslut om en gemensam målbild för Järvalyftet i kommunfullmäktige
(Stockholms stad 2009a: 5).29 Att planera för förändring i Järvas
stadsdelar är emellertid inget nytt. Förnyelsearbete och satsningar i
Järvas stadsdelar med syfte att motverka segregation och social marginalisering har avlöst varandra under åren. En planerare (Intervju
2012-12-20) uttrycker på ett talande sätt den långa historiken av satsningar på de här stadsdelarna genom att säga ”murbruket hann knappt
torka innan de första förnyelsesatsningarna gjordes i Tensta till exempel”. Uppstarten av Järvalyftet beskrivs som en reaktion på att staden
under väldigt många år drivit utvecklingsprojekt i stadsdelarna men
utan att nå uppsatta mål. Tidigare satsningar har inte inneburit någon
större förändring, vare sig för områdena enskilt eller relationellt jämfört med andra områden i staden (Intervju 2012-11-12).
Järvalyftet är avsett att vara ett långsiktigt åtagande utan slutdatum.
En vision för området år 2030 existerar emellertid, detta i linje med
den samlade vision som finns för Stockholm 2030. Vision Järva 2030
ämnar ”ge en bild av framtidens Järva och konkretisera den målbild
för Järvalyftet, som i bred politisk enighet togs fram hösten 2007”
(Stockholms stad 2009a: 3). Utöver det övergripande visionsdokumentet för Järva arbetar man med planer för respektive stadsdel. I
29
Även om de politiska partierna på gemensam grund fattade beslut för Järvalyftet, och på det sättet var överens 2007, har de inte varit det hela vägen. 2008 hoppade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet av Järvalyftet. Den avgörande anledningen till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets avhopp bottnade i försäljningen av Svenska bostäders lägenhetsbestånd till privata fastighetsbolag. Det
kom att ta två år innan partierna återigen återfanns i den politiska styrgruppen
efter att fastighetsförsäljningar lyfts ur samarbetet. En politisk styrgrupp som dock
fortsatt kritiserats för splittringar, men även dålig uppslutning och misslyckande
(se Gustavsson 2012a, Gustavsson 2012b).
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planarbetet uppfattas de sex Järvastadsdelarna ha många likheter och
ses därför överlag som en enhet i planeringen. I vissa avseenden upplevs det dock som mer konstruktivt att ta hänsyn till stadsdelarnas
särskilda egenskaper även om de övergripande strategierna är desamma (Stockholms stad 2009a: 23-24). Med så kallade strukturplaner
tas hänsyn till respektive stadsdeles särkskilda förutsättningar. Dessa
mer detaljerade planer konkretiserar den fysiska planeringsinriktningen. Strukturplanerna har till avsikt att ta ett helhetsgrepp om stadsdelarna och redovisar förslag på i första hand hur den offentliga miljön,
bebyggelsen och trafik/gatustrukturfrågor kan förbättras och vidareutvecklas (Stockholms stad 2011c: 3).
En aktuell strukturplan finns för Rinkeby. Husby strukturplan var
egentligen den första men kritik mot den, vilken jag återkommer till,
har resulterat i att planen dragits tillbaka i väntan på beslut i kommunfullmäktige. För Akalla finns långt gånga planer på en strukturplan
men den är senarelagd i väntan på beslut för Husbys strukturplan. För
Tensta fortgår förnyelsen utan strukturplan medan de andra stadsdelarna ligger senare i processen (Intervju 2013-01-16). Valet att särskilt
fokusera på Rinkeby har gjorts på grundval av att planeringen för
stadsdelen inkluderar framtagandet av strukturplan för hela stadsdelen
och att planeringen för området ligger i först tidsmässigt inom Järvalyftet. För Rinkeby finns en strukturplan, Rinkeby allé, men också
en detaljplan som liknar strukturplanen, Rinkebystråket. Detaljplanen
för Rinkebystråket har vunnit laga kraft, byggstart var andra kvartalet
2013 och stråket beräknas stå färdigt hösten 2015. Strukturplanen för
Rinkeby allé har varit ute på programsamråd och är i slutet av planprocessen. Byggstart är preliminärt satt till 2016 (Intervju 2013-01-16,
2014-02-03).
Utöver de planerade fysiska interventionerna i respektive stadsdel
inkluderar Järvalyftet ett flertal olika projekt och satsningar vilka sker
parallellt inom ramen för Järvalyftet. En pågående renovering av bostadsbeståndet är en sådan. Svenska bostäder som största bostadsbolag
på Järva ska inom ramen för Järvalyftet bygga om sina hus med 5 200
lägenheter (www.jarvadialogen.se 2). Till Svenska Bostäders renoveringar tillkommer även Stockholmshems och Familjebostäders renoveringar samt privata hyresvärdars. Totalt rör det sig om 20 000 befintliga lägenheter som ska renoveras under en period om 10-15 år
(Kildsgaard och Jarnehammar 2009: 3). En planerare (Intervju 201211-12) beskriver det som att upprustningen ”kan rulla på av sig själv”
då den vanligtvis inte behöver planläggas med ändrade detaljplaner.
Inom ramen för Järvalyftet finns också flera lokala nätverk och
samarbetsprojekt som bedriver att socialt arbete i stadsdelarna och
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aktivt deltar i arbetet för att förbättra levnadsvillkoren. Ett sådant är
Järva-andan. Järva-andan organiseras av de två lokala stadsdelsförvaltningarna och knyter samman myndigheter, lokala föreningar, organisationer och företag i att samarbeta för bland annat ökad hemkänsla, trivsel och trygghet i stadsdelarna (www.stockholm.se 3).

Organisation
Staden är både ansvarig och drivande aktör i planarbetet med Järvalyftet. Järvalyftet är en kommunal satsning och det är stadens förvaltningar och allmännyttiga bostadsbolag, med ledning från stadshuset,
som har ansvar för planering och genomförande. Planarbetet leds och
samordnas från Stadshuset av dels en politisk styrgrupp, dels en operativ styrgrupp med tjänstemän. I den politiska styrgruppen för ytterstadsutveckling, vilken Järvalyftet hamnar under, är alla politiska
partier representerade av en ledamot. Den operativa styrgruppen består
av representanter från stadens förvaltningar, de två berörda stadsdelsförvaltningarna (Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta) Stockholms allmännyttiga bostadsbolag samt bland annat polisen och SL
(bygg.stockholm.se 3, Intervju 2012-11-12). Även om staden är ansvarig för Järvalyftet kännetecknas planeringen också av ett samarbete, och en vilja att utveckla samarbetet, med externa aktörer (Stockholms stad 2009a: 5).
Det upplevs som viktigt för att stadsdelarna ska utvecklas i positiv
riktning att privata aktörer, bland annat i form av fastighetsägare och
byggbolag, är villiga att investera i området. För att vissa av de planerade fysiska förändringarna ska bli verklighet är staden beroende av
extern finansiering genom privata byggherrars engagemang. Att göra
Järva attraktivt för privata investeringar blir därmed ett viktigt inslag
för planeringen. Det har existerat, och gör så fortfarande, en svårighet
att attrahera privata byggherrar till området. Marknaden upplevs som
mer osäker i dessa stadsdelar och huruvida det är möjligt att sälja bostadsrätter eller attrahera hyresgäster till nya lokaler upplevs bero både
på yttre faktorer som samhällsekonomin i stort samt hur statusen och
populariteten för Järva förändras. Från stadens sida upplevs det emellertid som att privata initiativ börjar visa sig allt mer (Intervju 201212-20, 2013-01-16).

Medborgardeltagande
Ett grundläggande inslag i planeringen, numera vilket bör poängteras,
är dialog och diskussion med verksamma och boende i och kring Järva
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(Stockholms stad 2009a: 7). De boende framställs i sammanhanget
som ”de verkliga experterna” (Svenska Bostäder 2009a: 7) varför
”man måste börja med invånarna” (Intervju 2012-10-30a). När Järvalyftet inleddes gjorde det emellertid i kölvattnet av en drastisk planeringsinsats som genomförts utan att först diskutera planen med de
boende. Svenska bostäder, som största fastighetsägare i Järva, hade
redan innan valet 2006 fått i uppdrag att planera för upprustning och
förnyelse av sitt bostadsbestånd i Järva (Intervju 2012-11-12). Det
Svenska Bostäder gjorde när de i ett första skede tog fram planer för
stadsdelen Husby var att de planerade förnyelsen av stadsdelen tillsammans med externt anlitade konsulter (Intervju 2012-10-30a). Det
gjordes med ett påtagligt utifrånperspektiv, detsamma som Lilja
(2008: 169) har kritiserat de områdesbaserade satsningarna för. De
relativt radikala planerna för ”framtidens Husby” kom att mötas av
häftig kritik från de boende när de offentliggjordes. Planen innehöll
rivningar av befintliga loftgångshus vilka skulle ersättas med radhus,
parhus och mindre flerfamiljshus för att därigenom skapa en annan
stadsmiljö med en större blandning av bostadstyper. Många av de
boende kände sig åsidosatta och uppfattade planerna som ett sätt att få
dem att behöva flytta från sina hem och stadsdelen (Intervju 2012-1030a). Sinnestämningen som de boende upplevde när de fick planerna
presenterade för sig beskrivs som:
Vad skulle du göra om du kom på ett offentligt möte och får reda på att
där du bor, det ska rivas inom fem år utan att ha en susning? De reagerade
som vilka andra människor som helst skulle göra, de blev förbannade att
få reda på det på det här viset. På ett möte, helt utan förvarning. Var ska
jag ta vägen? De ska kasta ut oss! De vill inte ha oss kvar! Vi är inte värdiga att bo här! (Intervju 2012-10-30a).

En planerare (Intervju 2012-11-12) beskriver situationen som att
”Svenska Bostäders Järvalyft körde av vägen”. Detta i ett skede när
Järvalyftet på allvar skulle startas igång. Planeringen kom därför att få
ett bryskt uppvaknande. Ett uppvaknade som har kommit att influera
planeringens inriktning likväl som tillvägagångssätt. Resultatet för det
fortsatta förnyelsearbetet blev en omstart av planeringen eftersom
situationen upplevdes som ohållbar, med en förändring av Svenska
Bostäders samt stadens organisation likväl som tillvägagångssättet för
planeringen. Nya personer på avgörande positioner rekryterades och
Järvalyftet sjösattes i stadens regi, om än med Svenska Bostäder som
drivande aktör på plats. Men den största förändringen var sättet att
planera på. Från planeringens sida hade man fått erfara svårigheterna
och bristerna med att planera utan att i någon särskild utsträckning
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involvera de boende. Därför ändrades inriktningen mot att låta de
boende vara involverade i förnyelseprocessen (Intervju 2012-10-30a,
2012-11-12).
Järvadialogen
Järvadialogen är samlingsnamnet på arbetet som genomförs med
medborgardeltagande i planeringen (www.jarvadialogen.se 1). Medborgardeltagandet inom ramen för Järvalyftet, och Järvadialogen, har
skett och sker kontinuerligt på olika nivåer och i varierade sammanhang. Eftersom dialog numera är ett vedertaget inslag i planeringen
involveras de boende i normalfallet på ett eller annat sätt allt eftersom
i planeringsarbetet fortgår. Fördjupade insatser för att involvera medborgare har gjorts i såväl arbetet med att ta fram en framtidsbild för
hela Järva, för hur respektive stadsdel ska utvecklas men dialog sker
även med de boende i samband med upprustning av varje bostadshus.
Sammantaget framhålls det som att ”dialogen med de boende har legat
till grund för de förslag som nu arbetas fram” för Järva (Stockholms
stad 2013c: 9). Totalt har 15 000 personer varit involverade och det
har kommit in 30 000 synpunkter (Björklund 2012), vilket uppfattas
göra Järvalyftet exceptionellt vad avser omfattningen på deltagandet
(Intervju 2012-10-30a).
Dialogarbetet, och Järvalyftet, har jämförts med en trestegsraket av
en planerare (Intervju 2013-01-16). Planer och synpunkter har presenterats respektive samlats in i tre omgångar. Processen inleddes med att
staden, kommunala tjänstemän från flera förvaltningar och Svenska
Bostäder, utarbetade ett underlag till framtidsbild för hela Järva. Efter
att ha lärt sig av tidigare misstag fanns exempelvis inga färdiga
planritningar med. Detta underlag utgick man ifrån i den dialogprocess som drogs igång med boende, föreningar och verksamma i Järva
för att ta reda på deras åsikter och synpunkter kring framtidsvisionen.
Staden ville ta reda på om bilden i dokumentet stämde med de boendes bild och diskutera frågor kopplade till vad som saknades, vad som
ska utvecklas och vad som ska satsas på. Efter att ha fått in synpunkter
från Järvaborna, men även alla stadens förvaltningar och remissinstanser som länsstyrelsen och Hyresgästföreningen, utarbetades ett visionsdokument, som godkändes av fullmäktige våren 2009 (Intervju
2012-11-12).
Efter att framtidsvisionen tagits fram fortsatte deltagandet med de
boende mer i detalj för hur de olika stadsdelarna skulle utvecklas.
Stadsdelsvisa dialoger genom så kallade dialogveckor genomfördes i
ett första skede under 2009 i Akalla, Husby, Tensta och Rinkeby. De
boende i stadsdelarna bjöds in till dialogen för att komma och tycka
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till om sin stadsdel (Boverket 2010a: 27). Två huvudsakliga metoder
användes för att samla in synpunkter; enkäter och Gå-turer. En ”minienkät” med tre frågor med öppna svar användes för att ta reda på vad
de boende ansåg som bra, dåligt respektive vad de vill förbättra i sin
stadsdel. Gå-turer genomfördes för att få till en diskussion mellan
boende, förvaltare samt planerare om intryck och tankar av stadsmiljön och hur den används (se Svenska Bostäder 2009a: 8-11; Svenska
Bostäder 2009b: 10-19). Efter att de inkomna synpunkterna från den
första rundan sammanställts genomfördes en ny vända med stadsdelsvisa dialoger. Då redovisades resultatet från den första dialogen och
vad som planerades genomföras. I ett led att konkretisera planerna för
respektive stadsdel hade områdesprogram i form av strukturplaner
tagits fram. Med de nya dialogveckorna diskuterades de områdesvisa
stadsbyggnadsstrategierna och den fysiska planeringen mer i detalj.
Exempelvis på frågeställningar var man tänka sig nyproduktion? Var
kan man koppla samman gatunätet? Var kan man normalisera gatunätet? Kan man ta bort trafiksepareringen? (Intervju 2012-11-12, 201301-16).
Utöver det dialogarbete som genomförts i samband med planerandet och utvecklingen av hela Järva samt respektive stadsdel, har den
upprustning som genomförts, och genomförs, av bostadsbeståndet
också skett i samarbete med de boende som en del av Järvadialogen. I
varje hus sker dialog, samråd med och information till de boende inför
ombyggnaden. Svenska Bostäder arbetar efter devisen att de ska samtala med boende innan de startar ett förnyelsearbete. Strategin grundas
i ”att samtalet ska ske i ett tidigt skede att det ska vara öppet och förutsättningslöst” (Svenska Bostäder 2009a: 7). Förutom grundläggande
och nödvändiga förändringar för fastigheten, exempelvis energiåtgärder och stambyte, har de boende möjlighet att vara med och bestämma
frågor gällande huset och lägenheternas gestaltning, installationer i
lägenheten, åtgärder kopplade till ljus, klimat och trygghet samt även
gårdsutformning. I det avseendet har de boende möjligheter att påverka sitt boende, särskilt vad avser färger, material och tillval i sina
egna lägenheter (Intervju 2012-10-30a). De boende verkar samlat
genom en samrådsgrupp som de själva utser. Samrådsgruppen representerar de boende och kommer med förslag på nivån för renoveringen (Boverket 2010a: 27).30

30

Tre alternativa nivåer för upprustningen och standarden för lägenheterna finns
att välja mellan: basnivå, utökad nivå eller nybyggnadsnivå. Hyreshöjningen beror
på alternativet som väljs och förslaget samrådsgruppen kommer fram till är gemensamt för hela huset. I den egna lägenheten går det emellertid att göra vissa
ytterligare (till)val (Svenska bostäder 2012).
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Konflikter
Planeringens inriktning och medborgardeltagandets funktion har emellertid inte varit okontroversiell, vilket fått medborgardeltagandet i
planeringen att ställas på sin spets. Kritik har riktats från en grupp av
boende mot att medborgardialogen inte är på de boendes villkor och
att de inte har något reellt inflytande över planeringen (SvD Opinion
2012).31 Vad gäller stadsmiljön, och förändringen av densamma, har
särskilt vissa enskilda inslag väckt debatt. En livlig diskussion har
handlat om trafiksepareringens vara eller icke vara. I Husby vill staden
ta bort några gångbroar och bryta separeringen för att kunna göra
stadsdelen mer levande. Husbyborna vill dock ha kvar sina gångbroar
och ser det som en kvalitet. Det existerar således meningsskiljaktigheter som uppkommer genom medborgardeltagandet vilka kommer att
behöva lösas (Intervju 2012-11-12, 2013-01-16). Kritik mot den av
staden framtagna strukturplanen för Husby har inneburit ett dilemma
för planeringen. Ska man lyssna på de boende eller utgå från det sätt
att bygga stad på som man ”vet” är det bästa (jfr Stockholms stad
2010b: 9).
En tydlig konflikt har också funnits kring renoveringen av hyresrätter i området. Denna upprustning innebär högre hyra för de boende,
vilket i sin kritiserats för att leda till att vissa inte har råd att bo kvar.
Nätverket Järva som formulerar sig själva som en grupp engagerade
hyresgäster i Husby och Järvas andra stadsdelar är för upprustningen i
sak. Däremot ställer sig de emot hyreshöjningarna då de ”anser att vi
hyresgäster varken har råd eller att standardförbättringen motiverar en
hyreshöjning” (www.jarvasframtid.se). I en studie av Westin (2011: 6)
jämförs också upprustningen av miljonprogrammet med en strategi för
att höja ett områdes attraktivitet, något som i sin tur är kopplat till att
attrahera en grupp av människor med högre inkomst.
Bilden som presenteras vid intervjuer är emellertid att upprustningen är lyckad och att de boende är positiva till den (Intervju 2012-1030a). Hyreshöjningarna för en normalstor trerummare ligger på mellan
cirka 800 kronor och 1000 kronor per månad med basnivån I flera av
31

Megafonen, en organisation som arbetar för bättre förutsättningar för människor
på Järva, att bristen på medborgarinflytande är påtaglig. De upplever att levnadsförhållandena i Järvas stadsdelar försämrats, nedläggning av servicefunktioner och
skolor och sämre medborgarlokaler nämns som anledningar. De saknar även
kontinuerliga redogörelser för projektets fortskridande och den transparens som
behövs för ett reellt inflytande och ansvarsutkrävande av beslut. Sammantaget
förespråkar de därför mer demokratiska strukturer som ”säkerställer de lokala
invånarnas direkta inflytande i Järvalyftet” (SvD Opinion 2012). För att erhålla
denna röst föreslås styrgrupper av lokala medborgare med en verklig röst i stadshusets beslutsorgan vilka också har inflytande över hur ekonomiska medel fördelas (ibid.).
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husen har de boende dessutom valt att gå utöver basnivån och förbättrat standarden ytterligare med resultatet att hyran blir ett par hundra
kronor till per månad (Svenska Bostäder 2012). Uppfattningen att det
skulle bli nya och dyra lägenheter och att man riskerade att bli utkastad till att man uppskattar renoveringen beskrivs som dramatisk (Intervju 2012-10-30). För de grupper med minst ekonomisk marginal
som i nuläget är beroende av ekonomiskt bistånd av stadsdelsförvaltningen upplevs de ökade hyrorna inte innebära att de behöver flytta då
de kan erhålla stöd för dessa kostnader (Intervju 2013-01-10).
Medborgardeltagandets funktion
Utgångsförutsättningen för dialogarbetet behövs för att planeringen
ska kunna utgår från de boendes behov och förutsättningar. En ytterligare ambition med medborgardeltagandet, utöver att samla in boendes
och verksammas åsikter, har också varit att bygga förtroende. Detta
dels till organisationen bakom planeringen och till att Järvalyftet är en
satsning som inbegriper och utgår från de boendes villkor. Medborgardeltagandet blir en del i att försöka höja plats- och samhörighetskänslan för de boende i sin stadsdel. Förtroendekapitalet hos de boende på Järva urskiljs, med all rätt, som överlag lågt efter många år av
satsningar utan konkreta och genomslagskraftiga resultat. Särskilt
ifrågasatt var Järvalyftet också som en följd av den drastiska planeringsinsatsen som iscensatte utan att först diskutera planen med de
boende. Att vara på plats i stadsdelarna och kommunicera med de
boende lyfts fram som en viktig del i detta arbete (Intervju 2012-1030a, 2012-11-12).
En relevant diskussion i samband med medborgardeltagandet i planeringen, och kritiken mot densamma, är vilken funktion deltagandet
har för planeringen och vad som är det egentliga syftet med Järvadialogen. Är det deltagarprocessen i sig med människors deltagande som
ska medföra att de känner sig hörda och sedda eller är det en strategi
för att få kunskap om boendes situation och behov och planera för
dessa? Det kan kopplas till en mer övergripande fråga om planeringen
är till för de nu boende eller för en ny grupp av boende? Det är en
diskussion jag återkommer till, men vad som kommer bli märkbart är
att planeringen, och deltagandet, utgår från de boende men resultatet
ska tillfalla fler. Det är ett dilemma för planeringen och problematiskt
för medborgardeltagandets funktion. Problematiken ligger härvid i
vilken utsträckning de nu boendes erfarenheter och behov verkligen
införlivas i planeringen. Medborgardeltagandet reella värde avseende
att planera för de boende kan därmed ifrågasättas, ambitionen till trots.
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Planen för Järva
Järvalyftet avses vara en unik satsning som skiljer sig från tidigare
planinsatser i området både vad avser långsiktighet och att man, för
första gången, tar ett helhetsgrepp för planeringen (Stockholms stad
2009a: 5, Stockholms stad 2009b: 9). Jämfört med tidigare initiativ,
vilka bara pågick under en eller någon mandatperiod för att sedan
börja om i en annan tappning, har Järvalyftet för avsikt att vara en
långsiktig satsning med ambitionen att resultatet ska bli annorlunda
och bestående. Långsiktigheten för Järvalyftet formuleras som att ”vi
kommer inte vara klara på fyra år och inte på åtta år heller. Det tog tio
år och bygga miljonprogrammet och det kommer att ta minst tio år att
rusta miljonprogrammet, kanske 15 eller 20 år” (Intervju 2012-11-12).
Helhetsgreppet för planeringen motsvarar att Järvalyftet inbegriper
både ett socialt förändringsarbete och fysiska interventioner i stadsoch boendemiljön. Det preciseras som att planeringen inkluderar både
”mjuka” respektive ”hårda” frågor och allt från insatser för ökad
trygghet, bättre utbildning och fler jobb till upprustade bostäder och
en förändrad stadsmiljö (Stockholms stad 2009a: 5, Stockholms stad
2009b: 9). En planerare (Intervju 2012-11-12) beskriver omfattningen
av Järvalyftet som att:
vi ska rusta miljonprogrammet i Järva men när vi ändå rustar miljonprogrammet ska vi samtidigt jobba med trygghetsfrågor, med skolfrågor, med
arbetsmarknadsfrågor och så vidare. Vi ska försöka förbättra skolor och få
folk i jobb samtidigt som vi rustar upp husen och förbättrar stadsmiljön.
Så målet med Järvalyftet är att det ska vara mer långsiktigt än tidigare och
att det ska vara bredare än tidigare.

Särskilt en hög ambitionsnivå vad gäller fysiska förändringar i stadsmiljön och för bebyggelsen utmärker Järvalyftet från tidigare satsningar i vilka stadsplanebiten inte varit särskilt påtaglig. Det som
ingick i de tidigare satsningarna i fråga om fysisk förändring var i
huvudsak begränsat till gårdsupprustningar och fasadförändringar
(Intervju 2013-01-16). Den genomgripande fysiska förändringen som
planeras är unikt för de svenska miljonprogrammen som i stort sett,
förutom vissa försök att höja de estetiska värdena i mindre skala, sett
likadana ut sen de byggdes (jfr Andersson 1997: 36).

En hållbar renovering av miljonprogrammet
Till Järvalyftets bredd och helhetsansats hör också en pågående upprustning av miljonprogrammets hyresrättbestånd. Bostadhusen från
60-talet är eftersatta och i stort behov av renoveringar, vilket urskiljs

176

som en bidragande orsak till att områdena upplevs som slitna och
misskötta (Stockholms stad 2009a: 8). Uppfattningen i planeringen är
att renoveringen behövs, inte enbart för att lägenheternas och bostadshusen skick kräver det, utan också för att det bidrar till bilden av
stadsdelarna förändras. De ombyggda husen med nya färger, nya former, nya balkonger får ett modernare utseende samtidigt som en ökad
standard på lägenheterna anses förhöja känslan för området (Intervju
2012-11-12). Samtidigt med upprustningen av miljonprogrammet
provas ny energieffektiv teknik i några byggnader för att minska husens och lägenheternas energiförbrukning (www.stockholm.se 1).
Projektet, som går under namnet Hållbara Järva, är ”en del av Järvalyftet och kan ses som den pusselbit som tillför miljö-, klimat-, och
energifokus” (Stockholms stad 2011b: 3).
Utöver arbetet med att göra husen energieffektivare ska hela Järva
kännetecknas av en hållbar utveckling. Järva har av Stockholms stad,
tillsammans med Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och
Västra Liljeholmen, pekats ut som ett av stadens miljöprofilområden.
Ett arbete pågår med att bland annat installera solsceller, utveckla
hållbara transporter och för cykelfrämjande insatser. Målsättningen är
att Järva bli Sveriges solcellstätaste område (www.stockholm.se 2).
Hållbarhetsarbetet inkluderar också en social dimension. Dit hör att de
boende själva är och känner sig involverade och delaktiga i miljöarbetet. De boende ska också inspireras att handla enligt föreställningen
om hållbara livsstilar (Stockholms stad 2011b: 14). Innebörden av
begreppet hållbara livsstilar utvecklas inte nämnvärt utan relateras till
några värdeord, ”energi, transporter, konsumtion och avfallshantering”
(www.stockholm.se 2). Hur de boende kan minska sin energianvändning och vattenanvändning samt var och hur man källsortera och
slänga farligt avfall utgör en del i den hållbara livsstilen (Stockholms
stad 2011b: 14).

En förändrad bild och ny identitet
En övergripande målsättning för planeringen, som i synnerhet den
fysiska förändringen ska medverka till, är att förändra uppfattningen
av Järvas stadsdelar. Det beskrivs som nödvändigt för att Järvalyftets
ska bli lyckat. Den stigmatiserade bild som existerar av Järva, särskilt
från utsidan, är något man är väl medveten om i planeringen. Bilden
av Järva som existerar upplevs till och med i vissa fall vara ett större
problem än den sociala och fysiska problematiken som existerar i
området. Att förändra föreställningen uppfattas exempelvis som en
nödvändighet för att det ska vara möjligt att attrahera människor att
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vilja flytta dit och privata byggherrar att investera (Intervju 2012-1112). Att de boende är nöjda anses vara ett första steg mot att förändra
områdets status och med det bilden av det. Resonemanget grundas i att
om de boende är nöjda och vill bo kvar sprids den uppfattningen (Intervju 2012-12-20).
För att nyansera bilden av Järvas stadsdelar för den breda allmänheten upplevs emellertid de boendes uppfattning komma att behöva
kompletteras. Järvalyftet inkluderar därför ett arbete för att marknadsföra Järva som plats genom att i olika sammanhang sprida positiva
bilder om området (Intervju 2012-11-12). Bland annat avses den miljöprofilering, med Järva som miljöstadsdel, och hållbarhetsarbetet
som ligger till grund för planeringen medverka till att förändra Järvas
identitet till ett miljöprofilsområde (Stockholms stad 2011b: 8). Istället för att vara det stigmatiserade miljonprogrammet ska Järva föreställas som det hållbara miljöprogrammet (www.stockholm.se 1). De
planerade fysiska förändringarna tillskrivs också en avgörande funktion för att förändra den bild och identitet som omger stadsdelarna.
(Stockholms stad 2009a: 28). Förändrade, och vad som uppfatats som
bättre, strukturer och nya byggnader är tänkt att leda till högre status
och en ökad popularitet (Intervju 2013-01-16), samtidigt som det kan
nyansera bilden av Järva och göra att det upplevs mer attraktivt (Intervju 2012-12-20).

Strategier för planeringen
Järvalyftet utgår från fyra huvudområden för planeringen, vilka också
fungerar som målbilder. Dessa är bra boende och mer varierad stadsmiljö, trygghet i vardagen, stärkt utbildning och bra språkundervisning samt fler jobb och ökat företagande (Stockholms stad 2009a: 7).
Att planera för bra boende och mer varierad stadsmiljö fungerar som
övergripande strategin för den fysiska förändringen av Järva. En fysisk förändring som uppfattas utgöra ”spelplanen” för Järvalyftet i sin
helhet (Stockholms stad 2009a: 19). Medan till de i huvudsak sociala
planeringsstrategierna hör att planera för och förbättra trygghet i vardagen, stärkt utbildning och bra språkundervisning och fler jobb och
ökat företagande. Till vad som primärt kan urskiljas som sociala insatser kopplas i vissa fall fysiska förändringar. Det kan handla om
förändrade offentliga miljöer för att öka trygghetskänslan eller tillförandet av nya lokaler för att ge utrymme åt arbete och företagande.
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Sociala insatser
Att stärka tryggheten i stadsdelarna urskiljs som ”en av de allra viktigaste frågorna” (Stockholms stad 2013c: 14). Detta eftersom att
undersökningar visar att boende i Järva är mer otrygga än Stockholmarna generellt. Något som påverkar, i avseendet begränsar, hur människor i området rör sig utomhus och när dem gör det (Stockholms
stad 2009e: 4). Det finns också en allmän bild av att det är otryggt,
vilket är en av anledningarna till att många varken vill flytta dit eller
besöka stadsdelarna (Intervju 2012-11-12). Att stadsdelarna ska vara
och upplevas som trygga är centralt eftersom det bedöms göra ”stadsdelarna attraktiva för dagens boende, men också för framtidens invånare. För den som funderar på att flytta till ett område är tryggheten en
mycket viktig faktor” (Stockholms stad 2009a: 13). Trygghetsinriktningen för planeringen presenteras likt:
Verklig trygghet kräver säker boendemiljö, såväl i det egna hemmet som i
närområdet. Samarbetet mellan fastighetsägare, boende, polis och stadsdelsförvaltningar är grunden för det brottsförebyggande arbetet. Trivsamma utemiljöer ska skapas. Vid ny- och ombyggnation prioriteras
trygghetsaspekten i boendet, försköning av offentliga platser och en god
utomhusbelysning inom och mellan stadsdelarna (Stockholms stad 2009a:
7).

De trygghetsrelaterade insatserna handlar till stor del om att engagera
och involvera de boende i sin stadsdel. Inom Järva-andan arbetar man
aktivt med brotts- och trygghetsrelaterade frågor genom att bland
annat sysselsätta ungdomar, ha gemensamma städningsdagar och ha
lokala medborgar- och ungdomsvärdar ute i stadsdelarna för att förmedla trygghet genom närvaro (Intervju 2013-01-10). Tryggheten
anses även kunna öka genom en bättre stadsmiljö och ny bebyggelse
eftersom det upplevs förbättra och stärka människors hemkänsla.
Satsningar i form av fysisk förändring anses bidra till att boende upplever självkänsla och känner stolthet för sitt område (Stockholms stad
2009a: 12-13).
Järvalyftet ska även medverka till är att göra förutsättningarna så
gynnsamma som möjligt, eller som en av planerarna uttrycker det: ”att
kratta manegen” (Intervju 2012-11-12), för möjligheterna till såväl
utbildning som arbete. Inom ramen för Järva-andan förekommer flera
projekt och samarbeten för att exempelvis stärka elevers skolresultat,
skapa samarbeten mellan skola och näringsliv samt skapa förutsättningar för lokalt företagande och lokala anställningar (Intervju 201301-10). De allmännyttiga bostadsföretagen med Svenska Bostäder och
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Familjebostäder i förarsätet, arbetar också aktivt med att anställa lokal
arbetskraft i sina organisationer (Intervju 2012-10-30a).
En stadsövergripande strategi för staden är att skapa fler arbetsplatser i ytterstaden och bättre underlag för butiker och restauranger är
också att flytta flera av de egna förvaltningarna och bolagen från centrala innerstadslägen till just ytterstaden. Totalt handlar det om drygt
1 500 arbetstillfällen som ska utlokaliseras. Bland annat ska kulturförvaltningen, med cirka 120 medarbetare, flytta till Rinkeby och utbildningsförvaltningens, med uppemot 400 anställda, flytta till Tensta
(Stockholms stad 2014: 4). Den statliga myndigheten diskrimineringsombudsmannen, med cirka 100 anställda, planerar också en flytt till
Rinkeby eller Tensta som ett led i en regeringspolitik att stärka utsatta
stadsdelar (www.regeringen.se).
Fysisk förändring
Järva planeras för att ”bli mer varierat till både form och innehåll”
(Stockholms stad 2013c: 9). Planeringen inriktas i enlighet med denna
ambition både mot att verka för att öka variationen vad avser bostadsbeståndet med fler hustyper, fler lägenhetstyper och fler upplåtelseformer och en mer varierad stadsmiljö med nya inslag vad gäller såväl
struktur som arkitektur (Stockholms stad 2009a: 7, 10-11). Variation
tillskrivs en positiv betydelse eftersom det anses öka valfriheten ”för
både dagens och morgondagens Järvabor” (ibid. 10).
Att planera för blandad boende och social blandning är en strategi
för planeringen. Järvas stadsdelars bostadsbestånd kännetecknas av
ensidighet, både vad avser bostadstyp och upplåtelseform. De drygt
63 000 invånarna i Järva bor i approximativ 25 400 lägenheter, 700
hus och 220 radhus. Av de drygt 25 000 lägenheterna är hyresrätter i
sin tur den klart dominerande upplåtelseformen (Stockholms stad
2011b: 4). Det är denna ensidighet, både vad avser bostadstyp och
upplåtelseform, som planeringen ämnar öka variationen för. Därmed
också skapa möjlighet till boendekarriär inom området och att attrahera människor utifrån att vilja flytta till Järva (Intervju 2012-11-12,
2012-12-20).
Järva planeras för att som första miljonprogramsområde vidareutveckla såväl bebyggelse- som stadsstrukturen. Till följd av att den
byggda miljön uppfattas ha en inneboende problematik utgör förändringar av denna en central del av planeringen. Som en konkretisering
för den fysiska förändringen vad avser stadsmiljön för Järva utgår
planeringen från nio utvecklingsteman, vilka stödjer målbilden om bra
boende och mer varierad stadsmiljö (Stockholms stad 2011c: 5). De
beskrivs ”som en palett av teman som kan tillämpas i olika utsträck-
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ning inom olika delar av området” (Stockholms stad 2009a: 24). Till
huvudstrategierna hör planerandet av nya stråk och mötesplatser, att
koppla samman Järvas stadsdelar med omgivningen och tillförandet
av ny bebyggelse. De nio utvecklingsstrategierna är (ibid.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivera Järva friområde och stärk kopplingen till stadsdelarna
Bygg nytt i strategiska lägen
Länka samman stadsdelar
Koppla ihop gatunätet - där det gör nytta
Utveckla de centrala stråken
Respektera och utveckla värden i befintlig bebyggelse
Bryt trafiksepareringen - där det gör nytta
Gör gångvägnätet tydligare
Använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet

Innerstadsideal, levande stråk och en sammanhängande stadsmiljö
En förnyad stadsstruktur med utveckling av de offentliga rummen
utgör en huvudstrategi för planeringen.32 Framgången för Järvalyftet
urskiljs i hög grad vara beroende av de offentliga rummen och det
sociala livet mellan husen i stadsdelarna (Stockholms stad 2011c: 5).
Förorten med dess strukturer uppfattas generellt i stadsbyggnadsdiskussionen, så även i planeringen för Järva, som motsatsen till ”den
goda staden” och innerstadens funktionsblandade kvarter (Tunström
2009: 88). Med Järvalyftet planeras därför även Järva för att bli som
”den goda staden” med ett rikt stadsliv. Det rådande stadsbyggnadsidealet anpassas med planeringen till att gälla även miljonprogramsområden. De fysiska förändringarna för att förnya Järvas stadsdelar
och vad som avses med en god bebyggd miljö inkluderar samma tänkande och strategier som för den urbana kvartetersstaden. Stadsbyggnadsidealet för Järva är att det ska bli en ”stad i staden” (Stockholms
stad 2009a 21). Jävalyftet urskiljs av Westin (2013: 18), en uppfattning vilken hon och jag delar, som ”inspirerat av den nya stadskramardiskursen: den täta blandstaden är sinnebilden för en positiv
stadsutveckling”. Målsättningen är att:
Järva kan på ett för ytterstaden sällsynt sätt erbjuda ett komplett stadsliv
och samtidigt fungera som en del i en sammanhängande storstad, med den

32
Dock utifrån givna förutsättningar i den nuvarande bebyggelsestrukturen.
Många av grundstrukturerna, särskilt bostadsanvändningen och gatorna, är svåra
att ändra på och därför är det inte realistiskt att förändra hela området (Intervju
2012-12-20).
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mångsidighet och upplevelserikedom som stadens samlade vision strävar
efter (Stockholms stad 2009a: 21).

Det är genom att förändra gatustrukturen till ett mer sammangängande
och integrerat gatunät, bryta trafiksepareringen på sina ställen och
göra så att gatorna ska bli mer som aktiva stadsrum som planeringen
ska medverka till att skapa ett socialt liv i det offentliga. För att göra
gatorna mer stadslika och livfulla planeras särskilt en förnyelse av
centrala stråk. Stråk som används i viss utsträckning idag men kan
utvecklas. I planeringen upplevs dessa stråk vara ”stadsdelarnas ryggrad” (Stockholms stad 2009a: 27) och bör därför även fungera som
offentliga rum med plats för möten. En planerare (Intervju 2012-1220) uttrycker det som att stråken ska ges ”nya urbana väggar”. Genom
att skapa utrymmer för fler lokaler, plats för shopping samt café- och
restaurangverksamhet, fler bostäder och nya mötesplatser längs med
stråken samtidigt som de renoveras och förändras för att likna en
stadsgata ska ett levande offentliga rum ska skapas och med det anses
attraktiviteten och tryggheten kunna öka (Stockholms stad 2009a: 1011, 27-28, Stockholms stad 2011c: 11-14).
En strategi för planeringen är också att koppla samman olika delar,
både inom områdena men även utåt med varandra. Järvas stadsdelar är
planerade som enklaver, en uppdelning mellan de olika stadsdelarna
och omkringliggande områden är problematisk för att människor blir
avskilda från varandra. Genom att sammanlänka Norra och Södras
Järvas stadsdelar med varandra samt mot omkringliggande områden
anses det bli mer av en ”sammanhängande stadsväv” (Stockholms stad
2009a: 26). En strategi för att sammanbinda platser är att exploatera i
strategiska lägen mellan avskilda platser. Exempel på strategiska lägen
som framhålls för bebyggelse är i stadsdelarnas utkanter mot omgivande stadsdelar och vid stadsdelarnas entréer, längs med de centrala
stråken samt på p-ytor. Järvafältet planeras också för att fungera som
en gemensam resurs mellan Norra och Södra Järva, både genom bättre
kopplingar stadsdelarna sinsemellan och mellan stadsdelarna fältet för
att mildra fältets barriärverkan (ibid).
Ny bebyggelse
Ny bebyggelse utgör ett viktigt inslag i förnyelsen av Järva. Den nya
bebyggelsen ska medverka till att bostadsbeståndet blir mer varierat
men även bidra till stadsbilden och skapa mervärden för den mer
sammanhängande och innehållsrika stadsmiljö som eftersöks i planeringen (Stockholms stad 2009a: 26). Den nya bebyggelsen funktion är
att tillföra positiva värden som inte finns på platsen sedan tidigare
(Intervju 2012-12-20). Till dessa positiva värden hör bland annat den
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bebyggelse som ger plats för nya boende, nya verksamheter och ett
nytt utbud av handel och service (Stockholms stad 2009a: 26). En
planerare diskuterar målsättningen med den nya bebyggelsen:
Det är inget självändamål att pressa in fler bostäder för sakens egen skull
här ute utan målsättningen är snarare att de bostäder och andra inslag som
tillförs de här stadsdelarna ska vara för stadsdelens bästa så att stadsdelen
utvecklas. Inte att de så att säga ska lösa bostadsbristen en gång till (Intervju 2012-12-20).

Som ett lyckat bostadsprojekt, och exempel på ny bebyggelse som
tillför nya positiva värden, i Järva framhålls i planeringen bostadskvarteret Järinge.33 Det beskrivs som ett symbolprojekt innehållande
37 stycken äganderättsradhus i Tensta. Järinge framförs som lyckat
eftersom det fungerar som exempel på att det går att attrahera folk
utifrån att flytta till Järva likväl som att stanna kvar, även om personen
i fråga har de ekonomiska förutsättningarna för att flytta, och därmed
göra boendekarriär (Intervju 2012-12-20). Av de som bor i kvarteret
Järinge idag uppger nästan 80 procent att de inte hade bott där om det
inte vore för radhusen. De som flyttade dit kom i huvudsak utifrån,
från Stockholms norra och västra delar, förutom en femtedel som
tidigare var bosatta i Tensta. I fråga om inkomstnivå, utbildningsnivå
och förvärvsfrekvens ligger de boende klart över snittet i Järva och i
nivå med Stockholm som helhet (Larsson 2012: 3, 5).
Den nya bebyggelsen och arkitekturen motiveras också med att det
tillför en ny ”arkitektonisk årsring” (Stockholms stad 2011c: 22) som
komplement till den uniforma arkitekturen. Den nya bebyggelsen
upplevs fungera som markör för framtiden då den framhäver förändringen samtidigt som det bryter mot det gamla. Det uttrycks i termer
om “att bygga nytt och spännande som blickar mot framtiden” (Stockholms stad 2009a: 38) och som en ”möjlighet att markera en ny och
starkare identitet” (ibid. 28). Byggnader och enskilda projekt upplevs
kunna få en betydelse för bilden av framtidens Järva genom att bidra
till en positiv bild och identitet som bjuder in på ett annat sätt gentemot situationen idag (se Stockholms stad 2009b: 10; Stockholms stad
2011c: 20). Den nya bebyggelsen antas bidra till att det inte är lika lätt
att avfärda stadsdelarna som monotona med bristfällig arkitektur. Det
preciseras som ett mål i sig att de nya husen blir så tilltalande att de
kan vara intressanta för princip vem som helst (Intervju 2012-12-20).

33

Det är ett projekt som egentligen initierades innan Järvalyftet var iscensatt i
samband med boutställningen i Tensta 2006, Tensta Bo 06 (Larsson 2012: 7).
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Rinkeby som ”framtidens förort”34
I Rinkeby pågår, och planeras, ett större förändringsarbete som ska
medverka till att Järvalyftets vision blir verklighet. De planerade förändringarna i Rinkeby upplevs som unika i sitt slag eftersom den här
typen av fysisk förnyelse inte tidigare har gjorts i miljonprogramsområden (Intervju 2012-12-20). Rinkeby fungerar som en exemplifiering
på de fysiska förändringarna som planeras. Strategierna för den fysiska förändringen i Rinkeby går igen i de nio utvecklingsteman för
Järvalyftet. I Rinkeby pågår ett planeringsarbete med att utveckla
centrala stråk, skapa nya kopplingar såväl inom stadsdelen som utåt
mot omgivningen och planera för ny bebyggelse med nya bondekvaliteter som ska medverka till att förändra föreställningen om stadsdelen
(Stockholms stad 2011d: 8).
Stråk, handel och stadsliv
”Hötorget, Medborgarplatsen och Rinkeby centrum – tre platser med
puls” (Stockholms stad 2011d: 1). Så beskrivs det offentliga livet
kring Rinkeby centrum, ett intensivt folkliv som emellertid avtar utanför centrum. Stadsdelens två huvudgator, Rinkebystråket och Rinkeby
allé, vilka sträcker sig ut från centrum planeras därför för att bli levande och innehållsrika stråk, istället för de tidstypiska fordonsgator,
efter trafiksepareringens och funktionalismens ideal från när stadsdelarna byggdes, som de är idag. För Rinkebystråket är visionen ”att
omvandla gatan från en händelsefattig matarväg till en levande och
stadsmässig med ändå småskalig huvudgata med en variation av butiker, restauranger och verksamheter” (Stockholms stad 2011e: 8). Stråket ska fungera som en förlängning av centrumet med mera möjligheter till folkliv (Intervju 2014-02-03). Förändringen av Rinkeby allé
grundas på liknande principer. Planeringen inriktas mot att skapa en
annan miljö och gatan planeras för att utgöra ett levande gaturum efter
idén om en variationsrik stadsmiljö (Stockholms stad 2011d: 10).
Eftersom Rinkebystråket ligger före genomförandemässigt fokuserar
jag fortsatt på det.
Rinkebystråket planeras för att bli ”en levande mötesplats med uteserveringar, restauranger, take-away, kaféer och delikatesser”
(www.rinkebystraket.se). Med stråket skapas en ny funktion i stadsdelen i form av en fungerande handelsplats. Stråket identifieras som en
hävstång för utvecklingen och tillväxten i stadsdelen och genom att
utveckla handeln är förhoppningen att stadsdelen vitaliseras. Mer
34

En slogan som används i samband med utvecklingen av stadsdelen
(www.rinkebystraket.se)
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handel på ”hemmaplan” och mindre rörelseströmmar ut från området
ska åstadkomma det i planeringen eftertraktade offentliga livet (Intervju 2014-02-03).
Handelsplatsen Rinkebystråket ska ha fokus på matkultur och utvecklas efter konceptet ”1000 smaker” (www.rinkebystraket.se), vilket syftar såväl till 1000-tals människor som 1000-tals saker människor gillar (Intervju 2014-02-03). Bakom konceptet ligger dels synpunkter från de boende, att det existerar få matställen i dagsläget, dels
en generell mattrend samt även att det bedöms som affärsmässigt hållbart. Rinkebystråket planeras med tre målgrupper i förgrunden, efter
en ambition är att det ska finnas någonting för alla. De som bor och
verkar i stadsdelen idag, de som har en anknytning till området respektive personer utan personlig koppling till stadsdelen. Den sistnämnda målgruppen liknas med nyfikna personer, förortsintresserade
och/eller matintresserade personer. Genom att etablera intressanta
matställen som känns unika upplevs nya målgrupper kunna attraheras
och på det sättet få ett nytt flöde av människor. Det bedöms som viktigt för att sänka trösklarna och få Rinkeby till att bli en del av Stockholm på ett annat sätt än tidigare (Intervju 2014-02-03).
I fråga om verksamhetsetableringar är målet att kombinera det som
är lokalt näringsliv, som bara finns här, med etablerade varumärken
och kedjor som finns i andra delar av Stockholm. Det är en strategi för
att det ska finnas något för alla och mötesplatser som känns öppna för
alla. De verksamheter som eftersöks ska vara sådana som medverkar
till ”stärka” stadsdelen och som tar ett ansvar för att skapa en attraktiv
stadsdel. Det handlar sammantaget om att lyfta fram det som finns i
Rinkeby idag och exponera det bättre samtidigt som ”det som är
svenskt, det som är vanligt, det som finns överallt annars ska finnas
här” (Intervju 2014-02-03).
Stråket planeras för att efterlikna en stadsgata (Intervju 2012-1220) och det ska vara ”ett kvarter som påminner om stan mer än om en
förort” (Intervju 2014-02-03). Förändringen bygger på att gatan planeras om för att olika trafikslag ska integrera. Även om Rinkebystråket
ändrar skepnad för att likna en stadsgata behålls trafiksepareringen
delvis. Gång- och cykelbroar kommer fortsatt att finnas, om än i ny
skepnad. Att trafiksepareringen delvis behålls samtidigt som innehållsrika och levande gator planeras urskiljs som att ”det bästa av två
världar förenas” (Intervju 2012-12-20). Miljonprogrammets stadsstruktur och trafikseparering utvecklas med Rinkebystråket, som en
planerare (Intervju 2014-02-03) uttrycker det, till ”version 2.0”.
En del i förnyelsen av stråken är ny bebyggelse, eller i vissa fall
upprustning och anpassning av befintliga byggnader. Planen är att
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ersätta slänterna, stråket är i nuläget nedsänkt, med byggnader vilka
kan liknas med låga paviljonger och vad som benämns som basarliknande byggnader. Till de nya byggnaderna kommer även flera torg
och mindre platser innehållande uteserveringar ansluta till gatan, som
ges breda trottoarer, att fungera som mötesplatser. Utanför restaurangoch butikslokalerna görs plats för uteserveringar och varuexponering
för att bidra till det folkliv som eftersträvas (Intervju 2014-02-03,
Stockholms stad 2011e: 8, 14). I efterföljande figur (figur 4) visualiseras det nya Rinkebystråket. Illustrationen visar den planerade
stadsmiljön och människor i densamma, vilka kännetecknas av mångfald:

Figur 4. Rinkebystråket med dess stadsliv. Källa: wec360°

En sammanhängande stadsmiljö
Med utvecklingen av Rinkebystråket och Rinkeby allé ska också Rinkeby på ett naturligt sätt sammanlänkas med omgivningen. Med Rinkebystråket och Rinkeby allé skapas nya länkar och riktningar åt två
håll; dels ut mot Järvafältet och vidare mot Kista, dels mot angränsade
stadsdelen Stora Ursvik (Intervju 2012-12-20). Rinkebystråket som
löper från Rinkeby Centrum mot Järvafältet förlängs till Järvafältet
genom en överdäckning av E18 och med planerad bostadsbebyggelsen
i form av Rinkebyterassen, mer om den nedan. Överdäckningen, den
nya bebyggelsen och kopplingen till Järvafältet ska bidra till att ta bort
barriärkänslan som tidigare funnits mot fältet. Från fältet ska det sedan
vara enkelt att ta sig vidare till Kista (Stockholms stad 2013d 4-6). En
planerare (Intervju 2012-12-20) beskriver det som att ”det blir som en
övergång från Rinkebystråket med en samlings- och utsiktsplats för att
sen kunna ta sig ner till fältet”.

186

Rinkeby Allé som löper från Rinkeby centrum och österut ska i förlängningen sammanlänkas med stadsdelen Stora Ursvik genom en ny
bro. Rinkeby allé kommer därmed att bli den ”första externt sammanbindande gatan i Rinkebys historia” (Stockholms stad 2011d: 10).
Förhoppningen är att det ska leda till ett genomflöde av människor
mellan de två stadsdelarna. En parameter som talar för det är tunnelbanan i Rinkeby och Stora Ursvik som station för den nya tvärbanan
(Stockholms stad 2011d: 10). Att Rinkeby planeras att länka samman
med Stora Ursvik är en strategi som kan medverka till att bryta stigmatiseringen och isoleringen. Förhoppningsvis kan det medföra att
människor från det två stadsdelarna möts på ett naturligt sätt.
Nya bostäder med nya kvaliteter och symboliska värden
Ett symboliskt viktigt stadsbyggnadsprojekt som är aktuellt för Rinkeby är Rinkebyterrassen.35 I Rinkebystråkets förlängning ner mot
Järvafältet planeras det för tolv flerbostadshus, varav ett 16 våningar
högt hus. De 350-400 lägenheterna planen omfattar planeras som hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter (Stockholms stad 2012: 2).
Med tanke på att det idag nästintill inte finns några bostadsrätter i
Rinkeby upplevs bostadsrätterna som ett betydande tillskott (Intervju
2012-12-20). Byggprojektet framställs som ett exempel på att nya
boendekvaliteter tillförs stadsdelen, vilket ”kan ge möjligheter till
boendekarriär i området och locka till nyinflyttning” (Stockholms stad
2012a: 2). Med Rinkebyterrassen finns en önskan att attrahera människor med hög inkomst. Läget för de nya bostäderna och de medföljande boendekvaliteterna marknadsförs i linje med det som en ”gräddhylla ut mot Järvafältet” (Intervju 2012-12-20) och som att ”Rinkebyterrassen får ett enastående läge med närhet och utsikt över Järvafältet
– lika stort som Central park” (Stockholms stad 2012b: 3).
Rinkebyterassen fungerar också som ett symboliskt viktigt projekt.
Det är ett exempel på hur ny bebyggelse avser förmedla något nytt och
annorlunda jämfört med det nuvarande tillståndet. Rinkebyterassen
ska medverka till att stärka områdets identitet (Stockholms stad
2013d: 4). Särskilt det höga huset urskiljs ha en viktig funktion i att
förändra och förmedla en annan bild av området genom att verka som
en symbolbyggnad och stadsmarkör (Intervju 2012-12-20). ”Ett högt
hus som bidrar till att ge platsen identitet” (Stockholms stad 2012b:
13) och ”annonserar Rinkeby mot omvärlden” (ibid.). Inte bara det
höga huset utan alla de nya moderna bostadshusen ska bidra till att
skapa en ”ny fasad för Rinkeby” (Stockholms stad 2012b: 9). Den nya
35

Detaljplanen vann laga kraft i december 2013, byggstart är planerat till 2015
och målet är att det ska vara färdigbyggt 2018 (Stockholms stad 2013c: 1).
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planerade bebyggelsen, i relation till nuvarande, och vad den medverkar till formuleras i termer om att:
Bebyggelsens utformning tillför Rinkeby en ny strukturell riktning, där
stadsdelen öppnar upp sig mot Järvafältet och Kista, jämfört med den mur
de storskaliga lamellhusen idag förmedlar mot trafikleden och Järvafältet
(Stockholms stad 2013d: 9).

Figur 5. Illustration av Rinkebyterrassens höga hus. Källa: Kirsh + Dereka
arkitekter

Två målgrupper för planeringen
Järva planeras för att vara för alla, parallellt existerar dock tankegångar om dagens Järvabor respektive morgondagens Järvabor i planeringen. Planeringen har som mål att förbättra livskvaliteten och
möjligheterna i stadsdelen för de nu boende som samtidigt som den
inriktas mot att göra stadsdelarna attraktiva för en ny grupp Järvabor.
Målsättningen är att de som bor i området idag ska bo kvar samtidigt
som nya resursstarkare befolkningsgrupper ska söka sig till området
(Stockholms stad 2009a: 10). Planeringen utgör ett intressant exempel
på en planeringspraktik som befinner sig i ett mellanläge mellan ett
socialt ansvarstagande och en nyliberal inriktning för planeringen.
Järvalyftet motsvarar och visar exempel på den motstridiga mentaliteten för en planering som kan anses befinna sig i detta mellanläge (jfr
Baeten 2012a: 24-26, McGuirk 2005: 67). Det social kan relateras till
ambitioner om att förbättra levnadsstandarden för de nu boende och
motverka segregationens negativa effekter, medan de nyliberala inslagen för planeringen i huvudsak inbegriper att göra området attraktivt
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för eftertraktade invånare. Ett uppenbart dilemma för Järvalyftet, i
linje med de två ”ben” planeringen kan anses stå på, är hur levnadsstandarden och statusen i Järva ska förbättras utan att Järva för den
delen gentrifieras så att marginaliserade grupper inte kan bo kvar.
Vid denna typ av planeringen är det en skör balansgång mellan de
boendes och andra intressen (Porter och Shaw: 2008: 1). Att planeringen gynnar de boende på platsen är inte en självklarhet utan områden kan gentrifieras till den grad att vissa grupper kan behöva flytta
till följd av stigande boendekostnader. De som måste flytta är alltid de
mest marginaliserade och fattigaste (Atkinson 2000: 149-151). Ett sätt
att legitimera gentrifiering vid områdesbaserade satsningar är att planera och bygga bostäder för högre inkomstgrupper efter en logik
kopplad till social blandning och integration (se Hedin 2010: 25; Lees
2008: 2449-2451). Gentrifiering har traditionellt ägt rum i centrala
delar av staden men gentrifieringsprocesser har även från 2000-talet
ägt rum i mer avlägsna delar. I Stockholm, med en hög efterfrågan på
bostäder, är det rimligt att förvänta sig att gentrifiering kommer att ske
också i allt mer avlägsna delar utanför innerstaden
Antisegregationsåtgärder medför viss gentrifiering och behöver
göra så för att ”lyckas”, det vill säga bryta segregationen. Den ensidiga befolkningsstrukturen behöver bli mer socialt blandad för att
segregationen ska motverkas. Att planeringen inriktas mot en ny
grupp boende behöver således inte vara enkom negativt vad gäller
Järva som ett icke-segregerat område och Stockholm som en rättvis
stad, så länge det fortsatt finns plats för och sker, åtminstone delvis, på
de boendes villkor. Det förutsätter dock också att hela staden planeras
i enlighet med rådande helhetsperspektiv, eftersom segregation är
relationell, för planeringen. Det problematiska ligger i om social
blandning övergår till gentrifiering och de med lägst inkomster över
tid får det allt svårare att bo kvar (jfr Gutzon Larsen och Lund Hansen
2008: 2445-2446; Porter och Shaw 2008: 1).
Avgörande för Järvalyftets förväntade resultat är för vem och på
vilkas villkor Järva i huvudsak förändras. Min uppfattning är att planeringen har ett något ambivalent och icke-problematiserat förhållningssätt till att det är två uttalade målgrupper för planeringen. Planeringen för Järva svävar mellan att vilja utgå från de nu boendes situation och önskemål samtidigt som den inriktas mot att attrahera nya
grupper med nya boendekvaliteter och inslag i stadsmiljön. Att nya
socioekonomiskt starkare grupper av människor ska vilja flytta till
Järva uppfattas som positivt i planeringen och som en nödvändighet
för att bryta bostadssegregationen. Det existerar dock ingen problematisering kring hur människor ska kunna bo kvar om Järva blir lyckat i
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politikernas och planerarnas mening och kapitalstarkare grupper, de så
kallade gentrifierarna, väljer att bosätta sig i Järva. I det följande diskuterar jag hur planeringen förhåller sig till de två målgrupperna för
planeringen och för vem Järva planeras.
Dagens Järvabor kontra morgondagens i planeringen
Vid intervjuer med planerarna (Intervju 2012-11-12, 2013-01-10) är
de tydliga med att påtala att målbilden handlar om att förbättra Järva
av idag och förbättra villkoren för dem som bor där idag. Ett belägg
för det som lyfts fram är att nu lyssnar mycket på de som faktiskt bor
här i och med det dialogarbete som genomför, att de boende skulle ha
inflytande över planeringen har dock kritiserats från de boende själva.
Från staden medges emellertid att det funnits tongångar om att i högre
grad planera för blandat boende och med den många gånger väldigt
ensidiga befolkningen i nuläget har det handlat om att planera för att
attrahera andra befolkningsgrupper. Om Järvalyftet blir lyckat och blir
ett område som alla andra innebär det, även om Järvalyftet i sig inte
uppfattas ha någon ambition att byta ut befolkningen, också att befolkningssammansättningen förändras (Intervju 2013-01-10).
Samtidigt som planeringen ska utgå och inriktas mot de boende
framhålls en strävan efter att få nya grupper av människor att bosätta
sig i Järva. Strategierna riktade mot att attrahera nya grupper av invånare legitimeras genom att de även är tillgodo för och tillfaller de nu
boende. Det är det rimligt att se på Järvalyftet ur två perspektiv; först
själva projektet Järvalyftet med den dagliga verksamheten och det
sociala arbetet i stadsdelarna, som i första hand vänder sig till de nu
boende, och sedan Vision Järva 2030 med fokus på framtidens Järva
och att få nya befolkningsgrupper att vilja bosätta sig i stadsdelarna.
Strategierna riktade mot de två målgrupperna kan jämföras med inåtvända respektive utåtvända strategier (jfr Hall 1997: 885-888). De
inåtvända strategierna har som huvudsaklig uppgift att förbättra för de
nu boende medan de utåtvända inriktas mot att förhöja Järvas attraktivitet för morgondagens Järvabor. Dessa två delar är kopplade till
varandra och därför finns det förvisso komponenter i båda delarna
som gynnar båda grupperna.
Det finns flertalet exempel hur planeringen vacklar mellan dagens
situation och den önskvärda framtiden, och mellan således mellan
dagens Järvabor och morgondagens. Medborgardeltagandet hamnar
exempelvis i konflikt med en vilja att utgå från de nu boendes situation och önskemål samtidigt som man vill attrahera andra grupper med
nya inslag i stadsmiljön och inriktningar för planeringen. Planeringsprocessen utgår från de boende men resultatet ska attrahera nya kate-
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gorier av boende. De flesta strategier legitimeras genom att vara fördelaktiga för båda utan att problematiseras. Att planera för blandat
boende med fler bostadsrätter och radhus berättigas av att de boende
ska kunna göra boendekarriär i sitt bostadsområde och inte behöva
flytta därifrån. Samtidigt fungerar det som en strategi för att attrahera
människor utifrån att flytta till Järva. Tillförandet av nya byggnader
och arkitektur anses stärka hemkänslan hos de boende eftersom det är
ett bevis på att något händer. På samma gång är det en strategi för att
förändra den negativa bilden av Järva och skapa nya bostadsvärden,
med ambitionen att nya grupper med högre inkomst ska vilja bosätta
sig i Järva.
Trygghet är ytterligare en aspekt, det är något dagens boende efterfrågar men samtidigt är det en viktig aspekt för framtidens invånare
och en strategi för att attrahera nya ”kundgrupper”. Trygghet och säkerhet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna för den nyliberala planeringsinriktningen för att attrahera eftertraktade individer
(se Sager 2011: 178; Stahre 2007: 55). Den förändrade stadsmiljön
som planeras med nya stråk är även det en strategi för att göra Järvas
stadsdelar attraktiv för en ny grupp Järvabor. Stadslivet kommer alla
till del, men eftersom underlaget inte existerar för det idag, tyder inriktningen på att det är morgondagens förväntade befolkning som
föreställs i planeringen. Stråken planeras för att skapa ett stadsliv kännetecknad av handel och för den moderna stadsmänniskan som shoppar, sitter på uteserveringar och flanerar i det offentliga. Människor
ska följaktligen kunna leva den urbana livsstilen också i Järva. Rinkebystråket planeras exempelvis för att bli detta levande shoppingstråk.
En ny bild och identitet riktad mot majoritetsbefolkningen
Ett övergripande inslag för planeringen som ger skäl för ett resonemang att planeringen inriktas mot att förbättra de nu boendes förhållanden efter premisserna för framtidens Järva och dess föreställda
befolkning är den nya bild och identitet som planeringen ska skapa.
En förutsättning för att Järvalyftet ska bli lyckat tillskrivs att planeringen lyckas förändra den negativa bild och de föreställningar som
existerar från allmänheten av stadsdelarna. Bilden och föreställningarna som planeringen ämnar medverka till säger mycket om vem planeringen riktas mot. Målsättningen är att Järvas nya bild och identitet
ska normaliseras och överensstämma med föreställningen om Stockholm som helhet. Det existerar i linje med det en rädsla i planeringen
för det som är annorlunda och i linje med det är målsättningen att
Järva ska uppfattas som vilket annat område som helst i Stockholm.
Förhållningssättet i planeringen är att om stadsdelarna representerar

191

någon annan bild och identitet än den som tillhör majoritetspopulationen kommer området inte att utvecklas positivt.
Ett resultat blir att Järvas unika förutsättningar, med den mångfald
som existerar till följd av alla människor med olika bakgrund och
erfarenheter, vilka ska utgöra en grund att bygga vidare på och som
retoriskt lyfts fram som en stor potential, överlag förminskas. Istället
för att planera Järva med den existerande mångfalden i centrum och
som en resurs, planeras området för att efterlikna andra ”normaliserade” stadsdelar i Stockholm. Det normaliserade, det svenska, är
dock även något som boende i Järva kan efterfråga. Att tro något annat
vore att förenkla. Kritiken handlar om att det normaliserade utgår från
vad som kan uppfatas som ”svenskt”. Ett exempel på detta, och hur
planeringen vacklar mellan nuet och framtiden, är byggandet av en
moské i Rinkeby. Moskén ska uppföras och utformas i vad som benämns som ”nordisk stil med nordiska material” (Stockholms stad
2011d: 14). Det visar att det finns en rädsla att permanenta sakernas
tillstånd genom att cementera vad som kan uppfattas som annorlunda
för majoritetsbefolkningen. Planeringen av Järva är detsamma som
mångfald på majoritetsbefolkningens villkor.
Denna inriktning för planeringen kan relateras till att den multikulturella staden av många betraktas som ett hot, vilket bland annat Simonsen (2005: 212-213) pekar på. Hoten har att göra med social och
ekonomisk hållbarhet. Stabiliteten i staden anses hotad till följd av en
rädsla för de och det som är annorlunda. Denna rädsla grundas i ”vioch-dom”- diskursen och vad som betraktas som normalt och vad som
uppfattas som annorlunda. Det är normen om den kulturellt dominerande majoriteten som speglar av sig på framtiden Järva. Detta är
någonting Sandercock (2003: 21) kritiserar planeringen för. Planeringen speglar på ett icke reflexivt sätt normen hos den kulturella majoriteten och hur denna grupp vill använda rummet. Nu ser vi att
samma tendenser går igen med Järvalyftet.
Ett alternativ till de föreställningar som dominerar planeringen
skulle vara att istället stärka Järvas etniska särprägel genom att arbeta
med positiva inslag och stimulera en alternativ identitet, något som
har visat sig vara lyckat på flera platser. På senare år har många etniska stadsdelar fått en framträdande roll i staden, som platser för
turism, fritid och konsumtion. Att det finns en potential i kulturell
diversitet finns det flera exempel på: Chinatowns i storstäder runtom i
världen, Kreuzberg (Lilla Istanbul) i Berlin, Brighton Beach (Lilla
Odessa) i Brooklyn New York, Brick Lane (Banglatown) i London.
Trots de sociala problemen har många etniskt särpräglade stadsdelar
blivit grogrunder för olika former av entreprenörskap, särskilt sådana
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som drivs av kommersialiseringen av etnisk-kulturell mångfald.
Kommersialiseringen av en etno-kulturell mångfald skapar nya möjligheter. Tidigare slitna och marginaliserade stadsdelar som nu stoltserar med sin etniska mångfald utgör en viktig del i stadens marknadsföring för att attrahera turister och investeringar. Kommersialiseringen
av den kulturella diversiteten i berörda stadsdelar anses inte enbart
attrahera besökare utan även medföra fler möjligheter för de boende i
form av fler arbetstillfällen, förbättrad livskvalitet och generera socioekonomisk utveckling (Aytar och Rath 2012: 1-3).
Vid utvecklingen av Rinkebystråket finns denna ambition delvis.
Även om stråket kan kritiserats för att utvecklas med fokus på morgondagens Järvabor och planeras för att vad som uppfattas som
svenskt och normaliserande ska finnas där främjas också lokalt företagande. Den etniskt diversifierade mångfald som finns i Rinkeby
kommer också vara representerad i ”framtidens förort” som Rinkeby
ämnar vara. Olsson (2008: 235-236) argumenterar också för fördelarna att vara representerad i det offentliga rummet, att göra sig själv till
en del av det och kunna uttrycka sin identitet: ”genom att representeras i det offentliga rummet kan specifika gruppers intressen definieras,
normaliseras och konkretiseras som offentliga angelägenheter.” Rätten
att få representeras i det offentliga bör därför förstås som ett steg på
vägen mot en ökad social rättvisa. Att lokalt företagande främjas är
också en princip för Fainsteins (2010: 172-173) kriterium för rättvis
fördelning. I enlighet med nyss gjorda redogörelse skulle dock den
etniska särprägeln kunna stärkas betydligt mer istället för att begränsas
och anpassas för den kulturella majoriteten.

Summering
Järvalyftet avser vara ett nytt grepp i vad som numera är en trettioårig
tradition av förändrings- och utvecklingsplanering i Järvas stadsdelar.
Järvalyftet är en strategi för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna, motverka segregationen och för att främja ekonomisk tillväxt genom att bland annat göra stadsdelarna attraktiva för särskilt eftertraktade invånare som kan bidra till tillväxten. Till det nya, det som skiljer
Järvalyftet gentemot sina förgångare, hör såväl långsiktighet som ett
helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet inbegriper både ett socialt förändringsarbete och fysiska interventioner i stads- och boendemiljön.
Särskilt de planerade genomgripande fysiska förändringarna för
stadsmiljön och bebyggelsen är unikt för såväl Järvalyftet som för de
svenska miljonprogrammen. De planerade förändring i stadsmiljön
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motsvarar uppfattningen av vad som utgör den goda staden i svensk
stadsbyggnadsdiskussion och hur det är i andra delar av staden, vilka
till skillnad från Järvas stadsdelar upplevs som lyckade. Genom förtätning och med centrala stråk i stadsdelarna planeras Järva för att
efterlikna innerstadens funktions- och trafikblandade gator.
Överordnat för att Järvalyftet ska bli lyckat är kopplat till att föreställningarna om stadsdelarna och uppfattningen av livet däri förändras. I Järva söker därför planeringen att bryta med sitt förflutna genom
att anpassa området och föreställningen om detsamma till dagens ideal. Den förändrade bebyggelsestrukturen, tillföranade av nya byggnader och arkitektur som bryter med den rådande situationen spelar i
detta avseende en avgörande roll. Tillsammans ska de planerade förändringarna bidra till att skapa en ny bild och identitet av stadsdelarna.
Det är en bild som anpassas för majoritetsbefolkningen, vilket motsvarar dem planeringen vill göra attraktiv för, medan den existerande
mångfalden i stadsdelarna skalas ned. Förhållningssättet i planeringen
är att om någon annan identitet än den som tillhör majoritetspopulationen förmedlas kommer inte området att utvecklas positivt.
Ett dilemma för planeringen, vilket innebär en intressekonflikt, är
att den kan uppfattas ha två målgrupper. Järvalyftet inriktas mot såväl
dagens boende som morgondagens Järvabor. Morgondagens Järvabor
motsvarar en ny eftertraktad grupp av boende med goda inkomster och
hög utbildning som ska medverka till att minska segregationen. Strategier och ambitioner med Järvalyftet inriktas i första hand mot att
förbättra de nu boendes förhållanden efter premisserna för framtidens
Järva och dess föreställa befolkning. Nya värden i form av boendekvaliteter och stadsliv exemplifierar det. Ett exempel på det är de planerade stråken, eller snarare shoppingstråken, med vilka syftet är att
normalisera och stimulera den privata konsumtionen kopplad till den
konsumtionskultur som jämställs med innerstadslivet, vilken i sin tur
relateras till den moderna storstadsbon. Samma stad som attraherar
medelklassen i innerstaden ska fungera som lösning för Järvas stadsdelar. Målsättningen är att skapa utrymme för den urbana livsstilen
med stråken som konsumtionsmiljöer.
Som ett resultat den eftertraktade målgruppen för planeringen samt
närvaron av nyliberala strategier riktade mot denna grupp bedöms
Järvalyftet vara mer inriktat på att bryta segregationen genom att planera för eftertraktade invånare än att planera för de nu boende. Men
även om Järvalyftet och förändringarna det innebär kan kritiseras för
att i huvudsak inriktas mot de man vill ska flytta till Järva är förändringarna viktiga och behövs. De innebär en förbättrad situation också
för de boende, så länge de inte måste flytta och riskerar att bli exklu-
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derade, och en positiv utveckling för stadsdelarna. För att bryta segregationen behövs en social blandning av boende i bostadsområdet och
för en social blandning behövs de nya positiva värden som Järvalyftet
potentiellt kan bidra till.
Kan Järvalyftet medverka till att bryta segregationen i Stockholm?
Svaret på den frågan är inte avskilt till Järvalyftet eftersom en stad är
summan av alla sina dela och segregationen är relationell till sin karaktär. Hur staden planeras och utvecklas i andra delar är sålunda av
minst lika stort intresse. I nästa kapitel studeras planeringen för vad
som kan uppfattas, åtminstone i ett första skede, som Järvas motsats –
Norra Djurgårdsstaden. Vad som kommer visa sig är att planeringen
för Norra Djurgårdsstaden inte utgår från det relationella förhållandet
som existerar och problematiken som härrör till segregationen i någon
större utsträckning, vilket medför konsekvenser för Stockholm som en
icke-segregerad och rättvis stad.
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8. Norra Djurgårdsstaden

Den planerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är det största stadsutvecklingsområdet i Stockholm och ett av de större i Europa (Stockholms stad 2010c: 6). Stadsdelen planeras för att rymma 12 000 nya
bostäder och 35 000 arbetsplatser, på en yta stor som halva Södermalm, vilket innebär att när stadsdelen är färdigbyggd kommer fler än
60 000 människor att ha en regelbunden koppling till området
(bygg.stockholm.se 5). I Stockholms planeringsdiskurs, i likhet med
beskrivningar om det framtida Stockholm, har området en central
plats. Norra Djurgårdsstaden framställs som en viktig del av stadens
samlade vision, ”Ett Stockholm i världsklass” (Stockholms stad
2012d: 2). Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i världsklass (Stockholms stad 2010c: 11).
Norra Djurgårdsstaden planeras för att möta Stockholms positiva
befolkningsutveckling och den medföljande efterfrågan på framförallt
bostäder och arbetsplatser (bygg.stockholm.se 5). En utgångspunkt,
såväl som en förutsättning, för planeringen som påverkar inriktningen
är att Norra Djurgårdsstaden också ska, förutom att möta Stockholms
positiva befolkningsutveckling, bidra till att skapa tillväxt (Stockholms stad 2010c: 6). Norra Djurgårdsstaden preciseras som en viktig
satsning för att möta den internationella konkurrensen (Stockholms
stad 2009d: 4). Orsakerna till planerande av Norra Djurgårdsstaden är
således dels ett behov av bostäder och arbetsplatser, dels en föreställning om att Norra Djurgårdsstaden ska medverka till stadens attraktivitet för att hävda sig i konkurrensen med andra städer och därigenom
bidar till tillväxt. Konkurrensansatsen och att planeringen tar utgångspunkt i en nyliberal utvecklingslogik får följder för hur stadsdelen
planeras och för vem.
I kapitlet studeras planeringens tillvägagångssätt och ideal, föreställningar och strategier för planeringen. Intresse riktas särskilt mot
de föreställningar som dominerar planeringstänkandet, kopplat till hur
området och livet däri är avsett att vara och vem samt vilka som är
tilltänkta i detsamma. Förutom ett övergripande fokus på Norra Djurgårdsstaden utgör Hjorthagen, det första av fyra delområden, en central del i kapitlet till följd av att Hjorthagen är det planområde där

196

planeringen har kommit längst. Informationen som ligger till grund för
kapitlet är i huvudsak hämtad från stadens egna plandokument samt
genom intervjuer med planerare från staden. Detta perspektiv kompletteras med intervjuer med privata aktörerer verksamma i Norra
Djurgårdsstaden.

Planarbete
Planeringen av Norra Djurgårdsstaden med dess nuvarande skepnad
och inriktning inleddes i början av 2000-talet (Stockholms stad 2007b:
7). Startskottet för planeringen var att området pekades ut som en plats
för framtida stadsbebyggelse i ÖP 99 genom att identifieras som ett av
stadens tolv stadsutvecklingsområden (Stockholms stad 2000: 57).
Sedan planeringsstarten har ett flertal plandokument tagits fram och en
mängd utredningar genomförts. Till dessa hör bland annat ett visionsdokument, Vision Norra Djurgårdsstaden 2030 (Stockholms stad
2009d), ett fördjupat program för Hjorthagen (Stockholms stad
2009c), ett övergripande plandokument för miljö och hållbar stadsutveckling (Stockholms stad 2010c) och kvalitet-/områdessprogram
vilka verkar som komplement till de många detaljplanerna (Stockholms stad 2011f: 6).
Planarbetet, och Norra Djurgårdsstaden, inkluderar fyra delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. De fyra
delområden skiljer sig delvis från varandra vad avser fördelningen
mellan bostäder och verksamheter. I Hjorthagen planeras i huvudsak
bostadsbebyggelse, i Värtahamnen och Frihamnen främst hamnverksamhet, kontor och handel samt i Loudden återigen företrädesvis bostäder. Planeringen ämnar utgå från varje delområdes unika förutsättningar, dock är den övergripande inriktningen för planeringen densamma (Stockholms stad 2010c: 7-8, 11). Utvecklingen av alla delområden sker i etapper och stadsdelen planeras att vara helt utbyggd till
omkring år 2030 (bygg.stockholm.se 6). Hjorthagen är det delområde
som ligger först tidsmässigt. Planeringen för området är indelad i tio
etapper och varje etapp motsvarar ett detaljplaneområde. Byggstart
skedde 2011 och första inflyttning var under hösten 2012 i detaljplaneområde 1. I detaljplaneområde 2 är planerad byggstart 2012 med
inflyttning mellan 2014 och 2017. Utvecklingen av de efterföljande
detaljplaneområdena fortsätter sedan efter varandra och parallellt
(Stockholms stad 2012d). Planområdet för Norra Djurgårdsstaden
synliggörs i efterföljande figur:
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Figur 6. Planområde för Norra Djurgårdsstaden med de fyra delområdena. Källa:
Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret

Organisation
Planeringen för Norra Djurgårdsstaden motsvarar den normativa modellen för planeringens organisation genom att bedrivas som ett offentlig-privat samarbete mellan staden och privata aktörer (Stockholms stad 2010c: 7). Stockholms stad har tillsammans med näringslivet ”gått samman kring en framtidsbild som utgör en gemensam grund
för skapandet av Norra Djurgårdsstaden” (Stockholms stad 2009d: 4).
Till de involverade aktörerna hör bland andra stadens förvaltningar,
Stockholms lokaltrafik och Stockholms hamnar, byggherrar, entreprenörer, konsultfirmor och arkitekter (Stockholms stad 2010c: 37). Samarbetet och involveringen av många aktörer framhålls som något positivt för planeringen, det uttrycks i termer som att det ger ”den rådighet
som krävs för att åstadkomma hållbara lösningar i stadsdelen” (ibid.
10) och som en förutsättning ”för att nå bästa resultat” (Stockholms
stad 2009d: 4).
Ansvars- och rollfördelningen mellan staden och den privata sektorn skiljer sig åt även om Norra Djurgårdsstaden presenteras som ett
gemensamt projekt. Staden har det övergripandet ansvaret för planeringen i egenskap av markägare och som myndighet för stadsplanering, miljö-, trafik- och avfallsfrågor samt som ansvarig för samordning av planeringen och utveckling av nya stadsdelar. Visionen, en
miljöstadsdel i världsklass, är framtagen och upprättad av staden även
om den anses delas av många inblandade aktörer. Det är staden som
formulerar mål och krav för att kunna åstadkomma de uppsatta målen
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medan ansvar för genomförandet ligger hos de involverade aktörerna
(Stockholms stad 2010c: 40). Staden har dock själva intagit ett marknadsinriktat förhållningssätt och planeringen bedrivs i enlighet med
marknadens intressen och stadens vilja att med planeringen främja
tillväxt. Något som blir uppenbart med planeringens inriktning och de
krav som ställs på engagerade byggherrar.
Ett av de viktigaste instrumenten för staden för att styra över planeringen utgörs av att de i huvudsak äger all mark inom planområdet
(Stockholms stad 2010c: 7). Markägandet ger en möjlighet att ställa
krav på de byggherrar som vill exploatera. Det existerar ett hundratal
olika krav, vilka skrivs med i markanvisningsskedet, som staden ställer på involverade byggherrar. Krav vilka kan handla om allt ifrån att
använda vissa typer av materiel, ha gröna väggar eller tak till att installera de högst energiklassade vitvarorna i lägenheten. (Intervju
2012-04-20). Kraven från staden till byggherrarna utgörs dock i det
närmaste enbart av miljökrav, med vissa tillägg av krav från exempelvis stadens gestaltningsprogram vad gäller arkitekturen (Stockholms
stad 2010c: 40). En planerare (Intervju 2012-11-16) menar att kraven
till ”98 procent” är kopplade till miljörelaterade mål. En orsak till
detta anses vara att det föreligger en svårighet att kvantifiera sociala
mål medan det är möjligt att göra det med de ekologiska. Miljökraven
som ställs på byggherrarna är också lukrativa i meningen att de ämnar
bidra till att förhöja stadsdelens ekonomiska attraktivitet.
För att möta stadens krav ligger det i byggherrens eget ansvar att
upprätta en miljö- och hållbarhetsplan för sitt projekt, i vilken de
anger hur krav och mål ska uppfyllas. De miljö- och hållbarhetskrav
som ställs på aktörer förväntas bidra till en lägstanivå, men förhoppningen från staden är att aktörer själva ska arbeta innovativt för att nå
högre målnivåer (Stockholms stad 2010c: 37-40). Utöver de krav som
staden ställer har emellertid byggbolagen stora möjligheter att själva
styra över inriktningen med sin närvaro då de ansvarar för sina byggnader. En byggherre (Intervju 2012-11-01) uttrycker detta genom att
formulera det som att ”vi känner att vi har stora möjligheter att utforma vår typ av byggnad efter Stockholms stad förutbestämda förutsättningar”.

Medborgardeltagande
Att samarbeta med boende och verksamma i området har varit, och är
en kontinuerlig, ambition för planeringen (Stockholms stad 2010c:
37). Medborgardeltagande och involverande av boende preciseras som
en del i arbete för social hållbarhet (ibid. 12). I det tidiga planerings-
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arbetet och i samband med att ett fördjupat program för Hjorthagen
togs fram jobbade staden med olika tillvägagångssätt för att inkludera
närboende. Utöver det medborgardeltagande som förekommer under
den formella planprocessen har bland annat informationsmöten, öppethus, gå-turer, en barnkonsekvensanalys samt en enkätundersökning
genomförts. Syftet har varit att informera och skapa en dialog mellan
företrädesvis boende i Hjorthagen, men även kringboende på Gärdet
och Lidingö, och verksamma planerare från staden (Stockholms stad
2009c: 36ff).
Efter dessa insatser har emellertid den fördjupade dialogen med de
närboende ebbat ut. Det upplevs ta mycket kraft från projektet samtidigt som de stora insatserna gjorts. Planeringen har också kommit in
implementeringsfas. Möjligheten till deltagande i planeringen, allt
eftersom planeringen och byggande fortgår, sker istället i huvudsak
inom den formaliserade planprocessen (Intervju 2012-11-16), men
även fortlöpande på informationsmöten med nyinflytande och kanaler
som Norra Djurgårdsstadens egna Facebook-sida. Norra Djurgårdsstaden har en egen Facebook-sida som administreras av staden genom
vilken information om stadsdelens utveckling ges likväl som det är
möjligt för människor att komma i kontakt med staden med sina synpunkter (www.facebook.com).
Stadens arbete med medborgardeltagande i Norra Djurgårdsstaden
har gett människor möjlighet att involvera sig i planeringen i varierande grad. Deltagandet kan emellertid ifrågasättas; dels vad avser
deltagandets funktion, dels vad beträffar vilka som involverats. Huvudsyftet med deltagandet uppfattas inte vara vad människor vill få ut
av planeringen eller hur stadsdelen ska planeras. Det fokuseras med
andra ord inte särskilt på vad människor efterfrågar i stadsdelen (Loit
2008: 47-49). Deltagandet har främst haft funktionen av att vara informerande. De som deltagit har i huvudsak haft möjlighet att komma
med synpunkter på hur de uppfattar sitt närområde och vad de är nöjda
eller missnöjda med (Stockholms stad 2009c: 36ff). Medborgardeltagande kan följaktligen kritiseras för att i första hand varit av informativ karaktär utan omfördelning av makt (Arnstein 1969: 216ff).
De möjligheter till deltagande som funnits i planeringen för Norra
Djurgårdsstaden, och Hjorthagens delområde specifikt, har också
företrädesvis riktats mot boende i nuvarande Hjorthagen samt de närboende på Gärdet och Lidingö (Stockholms stad 2009c: 36ff). Tre, i
varje fall Gärdet och Lidingö, socioekonomiskt välmående områden.
Det är med andra ord dessa människors erfarenheter och behov som
kommer till tals i planeringen. Således kan det antas ha saknats en
mångfald av deltagare till följd av den relativt homogena grupp som
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de närboende representerar, vilket är ett grundläggande inslag för att
medborgardialogen ska uppfylla utgångspunkten om representation av
olika sociala grupper (se Healey 1996: 245-247, Innes och Booher
2010: 36). Denna medvetenhet och problematik kopplat till nödvändiga inslag om mångfald bland deltagare och representation av marginaliserade samhällsgrupper saknas det en diskussion om i planeringen.

Planen för Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden utgör ett av Stockholms flera stadsutvecklingsområden, i vad som uppfattas som ett halvcentralt band runt staden. En planerare (Intervju 2012-11-16) formulerar det som att ”det
ligger som ett band runt staden med före detta industri eller verksamhetsområden i ganska centralt läge som man omvandlar”. Platsen för
Norra Djurgårdsstaden är följaktligen centralt belägen likväl som den
angränsar till kungliga nationalstadsparken och ligger vattennära. Den
framställs som ”ett av stadens bästa lägen med närhet till city, natur
och vatten” (Stockholms stad 2010c: 6). Att exempelvis cykla de tre
kilometerna in till centrum beräknas ta cirka 8 minuter (Stockholms
stad 2009d: 20).
Platsen för planområdet utgörs av företrädesvis tidigare industrimark, bland annat avsedd för gasproduktion, men även alltjämt betydande hamnverksamhet. Med utvecklandet av Norra Djurgårdsstaden
tas den underutnyttjade industrimarken i anspråk för att omvandlas till
bostäder, arbetsplatser och offentliga miljöer samtidigt som hamnens
verksamhet moderniseras och anpassas till stadsutvecklingen
(bygg.stockholm.se 5). Sammantaget överensstämmer utvecklingen av
stadsdelen med stadens övergripande strategi för stadutveckling om att
bygga staden inåt (Stockholms stad 2010c: 6). En planerare (Intervju
2012-04-20) uppmärksammar detta och fördelarna med denna inriktning:
Det handlar kortfattat om att bygga staden inåt, förtäta och bygga på redan
exploaterade områden, i det här fallet gamla industriområden, för att få en
mera sammanhållen och tillgänglig stad. En mer integrerad stad mellan
förorter och city. Större områden som detta fungerar som att knyta samman delar. Istället för att ha en expansion utåt och ta andra grönområden i
anspråk så siktar vi på det här.
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Som en förlängning av innerstaden
Norra Djurgårdsstaden planeras i enlighet med den ”den goda stadens”
stadsideal som dominerar svensk stadsbyggnadsdiskurs (Tunström
2010: 88). Stadsdelen planeras således för att vara en funktionsblandad och tät stadsdel med en variation av bostäder, kommersiell- och
offentlig service och arbetsplatser (Stockholms stad 2010c: 11). Strategin utgår ifrån en idé om att det mesta ska finnas nära till hands, det
gäller såväl service som handel som rekreationsmöjligheter och fritidsaktiviteter (Intervju 2012-11-16). Med utvecklandet av Norra
Djurgårdsstaden ämnar man utvidga innerstaden för att därigenom
frambringa de positiva värden vilka kopplas till densamma. Målsättningen är i enlighet med detta att vara ”levande och vital del av innerstaden” (Stockholms stad 2011f: 4).
Innehållsrika miljöer med närvaron av butiker, caféer och restauranger såväl som skolor och bibliotek ska bidra till att det blir en levande stadsdel. En levande stadsdel med både dag- och kvällsliv uppfattas i sin tur också som en tryggare stadsdel. Trygghet är ett viktigt
inslag för planeringen (Stockholms stad 2009c: 14, Stockholms stad
2011f: 7-8). Den levande stadsmiljö som man försöker skapa relateras
till den täthet som eftersträvas. Exploateringsgraden är hög för att vara
i en svensk kontext. Husen är i normalfallet sex till åtta våningar med
varierade former för arkitekturen vilket också är tänkt att medverka till
en stadslik karaktären (Intervju 2012-11-16, Stockholms stad 2011f:
7-8).

Figur 7. Planerad bebyggelse med delområdet Hjorthagen i förgrunden. Källa:
Stockholms stad och BSK Arkitekter.
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I Hjorthagen planeras för det urbana liv som eftersträvas i Norra Djurgårdsstaden. Det eftersökta stadsidealet, och stadsbebyggelsen, ska
bidra till vad som inom planeringen uppfattas som en stadslik urban
karaktär (bygg.stockholm.se 8). Lokaler för varierande offentliga och
kommersiella verksamheter ska finnas på bottenvåningen i många av
husen runtom i området, men framför allt längs huvudgator och torg.
Den kommersiella och offentliga verksamheten planeras dock att företrädesvis koncentreras till vissa platser med förhoppningen att det ska
ge liv till området. En sådan plats för det tilltänkta stadslivet utgörs av
gasverksområdet (se Stockholms stad 2009c: 20, Stockholms stad
2012c: 2).
Gasverksområdet med dess befintliga bebyggelse klassas som en
kulturhistoriskt värdefull miljö. Området utgör platsen för, av namnet
att döma, tidigare gasverksamhet och kännetecknande gasklockor och
tegelbebyggelse från slutet på 1800-talet. Gasverksområdet med dess
gamla industribyggnader i tegel och kännetecknande gasklockor ska
bevaras och omvandlas för att fungera som ett kulturcentrum med
handel och service (Stockholms stad 2012c: 2). Målsättningen är att
gasverket ska fungera som en mötesplats för boende och arbetande i
stadsdelen med funktioner för ”ett väl fungerande vardagsliv” och att
det är ett besöksmål för besökare i Stockholm och för Stockholmarna
(Stockholms stad 2013f: 4). Den offentliga service som diskuteras är
bibliotek, museum och kulturscen tillsammans med mer ordinära serviceinstitutioner som skola och sjukvård. Ett planerat projekt är att
omvandla en av gasklockorna till en ”nyskapande och flexibel kulturscen” (Stockholms stad 2009c: 20-21).

En egen identitet
Ett mål för planeringen är att skapa en stadsdel med en egen identitet.
En utmärkande identitet förväntas bidra till en positiv bild som förmedlar en stark attraktionskraft av området och att det därmed uppfatttas som eftertraktat att bo där. Det är med hjälp av arkitekturen, den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och hållbarhetsprofilen som
denna identitet ska genereras (se Stockholms stad 2009c: 18, Stockholms stad 2010c: 6, Stockholms stad 2011f: 7-8). Hållbarhetsinriktningen och den miljöprofil samt livsstil den bygger på, vilket jag berör
mer snart, är centralt för stadsdelens tilltänkta identitet. En planerare
uttrycker den viljan i relation till miljöprofilen:
identiteten ska vara en del av det här hållbara, eller snarare tvärtom, att det
hållbara livet ska var en del av varumärket Norra Djurgårdsstaden. Vi vill
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gärna att folk får positiva kopplingar till det, när de hör om det. Att det
blir en del av Norra Djurgårdsstadens identitet (Intervju 2012-10-30b).

Ett genomgående krav från staden är att gestaltningen av byggnader
och den yttre miljön ska ha vad som benämns som en hög kvalitet
(Stockholms stad 2012e: 4). Norra Djurgårdsstaden ska också ha flera
arkitektoniska landmärken. Vid Gasverksområdet ska ett 170 meter
högt cylinderformat bostadshus byggas, fördelat över 47 våningar,
med spektakulär och iögonfallande arkitektur ritat av en internationellt
välrenommerad arkitektfirma. Det är en byggnad som ska utgöra en
symbol för Norra Djurgårdsstaden som miljöstadsdel i världsklass
(bygg.stockholm.se 10). Det är följaktligen ett landmärke som kommer utgöra ett påtagligt inslag i Stockholms skyline och förmedla de
representationer och symboliska kapital som dessa byggnader för med
sig (jfr Allen 2006: 8; Dovey 2005: 19-20). Förslaget på gestaltning
kan ses nedan:

Figur 8. Gasverket i förgrunden och det arkitektoniska landmärket i bakgrunden.
Källa: Oscar Properties genom arkitektkontoret Herzog & de Meuron.

Att generera, och förmedla, en positiv bild av stadsdelen genom att i
planeringen försöka skapa en egen och karakteristisk identitet motsvarar en nyliberal strategi för att skaffa sig konkurrensfördelar (jfr Hall
2009: 201; Swyngedouw m.fl. 2002: 550). Såväl miljömässigt hållbart
byggande, historiskt bevarande, som spektakulär arkitektur kan också
kopplas till ett högt marknadsvärde (Zukin 2011: 283-284). Det gör att
dessa värden blir attraktiv att planera för, vilket blir tydligt i Norra
Djurgårdsstaden med dess miljöprofil, bevarandet av de kulturklassade miljöerna för gasklockorna och landmärket som ett exempel på
iögonfallande arkitektur i stadsdelen.
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En del av planeringen är att aktivt arbeta med att presentera områdena som attraktiva, i enlighet med den image och identitet som eftersträvas. Att framställa och marknadsföra Norra Djurgårdsstaden som
en alldeles särskild plats är centralt för planeringen i den identifierade
konkurrensansatsen. Martin Ottosson, kommunikationsstrateg på exploateringskontoret, ger i en DN artikel uttryck för detta genom att
säga att ”ett av målen är ju att marknadsföra Norra Djurgårdsstaden i
hela världen” (i Ritzén 2014). Stadsdelen profileras exempelvis internationellt som ”Stockholm Royal Seaport”.36 Projektet har en engelskspråkig hemsida, vilket kan jämföras med ett marknadsföringsdokument. Stockholm skildras där som en av de vackraste städerna i världen och Norra Djurgårdsstaden som en ”state-of-the art waterfront
area” där de egenskaper som bidrar till Stockholm upplevda attraktivitet, det vill säga vatten, grönska, arkitektur och kultur, återfinns
(www.stockholmroyalseaport.com). Det formuleras exempelvis som
att:
Stockholm is one of the most beautiful cities in the world, surrounded by
open water and filled with green areas. A new urban district – Stockholm
Royal Seaport – is developing in eastern Stockholm by the Royal National
Urban Park. Here, modern architecture and environmental thinking is being combined, creating a new vibrant district for sustainable living, business and recreation (www.stockholmroyalseaport.com).

Att det med planeringen eftersträvas en positiv bild kopplad till en
tydlig identitet, vilken marknadsförs nationellt som internationellt, har
också att göra med att man inte vill riskera att bli utsatt för negativ
publicitet. En negativ publicitet påverkar uppfattningen av stadsdelarna och dess uppfattade attraktivitet (Intervju 2012-04-20). Diskursen
som omger planeringen är, som Swyngedouw m.fl. (2002: 567) urskiljer för andra stadsutvecklingsprojekt, kopplad till innovation och
framgång.

Hållbarhet och livsstilar
Hållbarhet är ett överordnat tema för planeringen som även knyter an
till den överordnade konkurrensansatsen för planeringen. Stadsdelen
har tilldelats en särskild miljöprofil och målsättningen i linje med den
är att ”utvecklas till en miljöstadsdel i världsklass som bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet” (Stockholms stad 2010c: 11).
Norra Djurgårdsstaden planeras för att vara ett ”internationellt föredöme när det gäller hållbar stadsutveckling” (ibid. 11). Hållbarhetsar36

Stadsdelen har som enda i Stockholm ett officiellt engelskt namn (Ritzén 2014).
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betet ska vara något för andra att ta efter (Presentation 2012-10-19),
och ”ett skyltfönster mot världen för svenska företag” (Stockholms
stad 2010d: 2).
Hållbarhetsmålen är uppdelade i den vanligen förekommande
grupperingen ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet men med ett
tillägg, klimat (Stockholms stad 2010c: 14-15). Planeringen inkluderar
alla delar av hållbar utveckling, men som en planerare (Intervju 201211-16) uttrycker det är ”det väldigt mycket fokus på den ekologiska
hållbarheten i projektet”. Miljöprofilen för stadsdelen, och att man i
planeringen beaktar miljön i högre grad, upplevs som en samtidsnorm
(Intervju 2012-10-30b). De övergripande miljömålen är att hela stadsdelen ska vara fossilbränslefri 2030, att utsläppen ska understiga 1.5
ton CO2 per person 2020 samt att Norra Djurgårdsstaden ska ”utvecklas till en av världens första klimatpositiva stadsdelar”
(bygg.stockholm.se 7). För att lyckas med detta arbetar man med åtta
fokusområden i planeringen vilka inbegriper frågor som berör grönytor, kretslopp, återvinningssystem, energi, transporter och energieffektiva byggnader (Stockholms stad 2010c: 15). Att Norra Djurgårdsstaden planeras som en miljöstadsdel medför explicita planeringsstrategier utöver de miljö-, och byggtekniska förutsättningarna; en avsiktlig
trafikhierarki är ett sådant inslag. Planeringen ska bidra till att prioritera gång- och cykeltrafik samt resande med kollektivtrafik före den
privata personbilen. Att en spårvagnslinje planeras genom stadsdelen
är ett led i detta (Stockholms stad 2010c: 26). Resandet och livet i
stadsdelen beskrivs likt:
Stadsdelen upplevs som en del av innerstaden där gång och cykel är de
självklara valen. […] Alla barn går och cyklar till skolan och vägen dit
känns trygg. Butiker, service och fritidsaktiviteter finns i noder i närheten
av bostaden och de boende anser att vardagens nödvändiga sysslor går att
utföra utan att de behöver en bil. […] De som väljer att ha egen bil och
som kör mycket har självklart en miljöbil som drivs av biogas eller förnybar el (Stockholms stad 2010c: 27).

En idé om hållbara livsstilar spelar en avgörande roll för planeringens
miljöinriktning. Hållbara livsstilar, eller bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden som det senare även har kommit att benämnas, är ett av
planeringens åtta fokusområden för miljö och hållbar stadsutveckling.
Idén genomsyrar planeringstänkandet kopplat till hur livet i stadsdelen
ska vara i enlighet med miljöprofilen för planeringen (Stockholms
stad 2008: 12). Planereringen av Norra Djurgårdsstaden och dess utformning ska bidra till ”optimala förutsättningar för boende och verksamma att leva och verka på ett hållbart sätt” (Stockholms stad 2010c:
12), likväl som den ska göra det ”enkelt för boende och verksamma att
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ta egna initiativ till en ansvarsfull livsstil som också skapar goda sociala relationer” (Stockholms stad 2009d: 6).
För att lyckas med måluppfyllelsen att vara en miljöstadsdel i
världsklass är en erfarenhet från föregångaren Hammarby Sjöstad att
det behövs mer än tekniska innovationer och energieffektivt byggande. Att nå uppsatta miljömål upplevs som ”beroende av de boende
och deras val och handlingsmönster” (Stockholms stad 2008: 12) varför ett livsstilstänkande introduceras i planeringen. Bakgrunden var att
staden ville hitta ett samspel mellan de som bor där och tekniken som
byggs in. Det vill säga att kombinera de tekniska lösningarna med ett
smart beteende hos invånarna. Planeringen ”försöker skapa så goda
förutsättningar som möjligt för de som flyttar in att enkelt kunna leva
mer hållbart och göra mer miljösmarta val i vardagen” (Intervju 201210-30b). Hållbara livsstilar är ett relativt nytt och obeprövat begrepp
inom planering. Det definieras emellertid av Mont (2007) som att:
Sustainable lifestyles are patterns of action and consumption, used by
people to affiliate and differentiate themselves from others, which: meet
basic needs, provide a better quality of life, minimise the use of natural resources and emissions of waste and pollutants over the lifecycle, and do
not jeopardise the needs of future generations (Mont 2007, i Scott 2009:
1).

Enligt denna definition handlar en hållbar livsstil om att agera och
konsumera på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar samtidigt som resursutnyttjandet minskar, vilket stämmer väl med hur det appliceras
för Norra Djurgårdsstaden. Miljöaspekten, och att ”minska hushållens
ekologiska fotavtryck”, utgör utgångspunkten för idén om hållbara
livsstilar (Stockholms stad 2010c: 32). Med planeringen ska man underlätta för människor att leva hållbart genom att påverka livstilsbeteenden. Idén om hållbara livsstilar innehåller därmed såväl en social
som en ekologisk dimension. Tomas Gustafsson, Miljö- och hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden, utrycker det i en artikel i DN
som ”att leva miljösmart är givetvis den viktigaste delen i projektet.
Men den sociala dimensionen finns också med” (i Tottmar 2010).
För att miljöprofilen och den hållbara livsstilen ska upplevas som
attraktiv för de boende anses den behöva uppfattas som något positiv
och som att den bidrar till en högre livskvalitet (Intervju 2012-10-30b,
Stockholms stad 2010c: 32-33). En planerare (Intervju 2012-11-16)
utrycker det som att man med planeringen vill lägga ”livet tillrätta” för
de boende och att man vänder sig till personer som vill leva bekvämt
med de många kvaliteterna som erbjuds i närområdet. I de operationella målen för en hållbar livsstil finns fem punkter som kan relateras
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till en social dimension och en hög livskvalitet; (1) Tillgång till gemenskapsfunktioner och mötesplatser ska bidra till ett socialt liv, (2)
grönområdet och vatten i närområdet ska vara tillgängligt för de boende och användas för rekreation, (3) båtliv för de boende ska finnas i
Husarviken och Värtan, (4) det ska finnas ett rikt utbud av motionsrelaterade aktiviteter samt (5) gasverkets kulturmiljöer ska vara en plats
för kultur och sociala aktiviteter (Stockholms stad 2010c: 33). De
sociala värdena, och den högre livskvaliteten, som den hållbara livsstilen ska medverka till är således att man som boende ska ha såväl en
innehållsrik fritid i stadsdelen som ett socialt umgänge. Föreställningarna om livet i stadsdelen framställs i plandokumenten likt:
Vid gasverksområdets möte med Lilla Värtan kommer båtplatser att anläggas för de boende. […] I Norra Djurgårdsstaden och dess närområde
finns anrika idrottsanläggningar, bland annat Stockholms stadion och
Kungliga Tennishallen. Tillsammans med den omedelbara närheten till
Kungliga nationalstadsparken kommer stadsdelen att erbjuda boende och
besökare utmärkta möjligheter till en aktiv och upplevelsefylld fritid i
Stockholms nya stadsdel (Stockholms stad 2009d: 19).
Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med ett rikt socialt liv som bygger
på en god planering av mötesplatser för de boende och verksamma i området. Den goda tillgången till samlingslokaler har gjort att föreningslivet
fått en renässans. Nationalstadsparkens sköna natur används för promenader, motion och hälsoinriktade aktiviteter samt för allmän rekreation.
Vattnet i Husarviken och Värtan skänker glädje till innevånarna i form av
båtliv och strandpromenader. Delar av det gamla gasverksområdet i
Hjorthagen har omvandlats till en tummelplats för kultur och sociala möten med en blandning av lokal vardagskultur och professionell kultur med
en nationell scen (Stockholms stad 2010c: 32).
Hyrsystemet för bilar, cyklar och allehanda kapitalvaror är populärt eftersom det spar både pengar och miljö. De boende är aktiva och skapar
sociala nätverk och trivsel för sitt välbefinnande (Stockholms stad 2010c:
32-33).
Alla verksamheter i Norra Djurgårdsstaden bedrivs på ett hållbart sätt utifrån ekologisk hållbarhet, socialt ansvar och ekonomisk utveckling. Verksamheterna i området är certifierade inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. […] Den lokala handeln erbjuder miljö- och rättvisemärkta varor och
tjänster. […] Butikerna kommunicerar och samarbetar aktivt med sina
kunder i klimat- och miljöfrågor. Hotell, restauranger och kaféer i området
är miljömärkta och erbjuder ekologiska produkter (Stockholms stad
2010c: 34).

Dessa framtidsbilder förmedlar en genomtänkt föreställning om för
hur området planeras för att vara men även för hur de boende lever
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sina liv och hur verksamheter driver sina butiker, caféer, restauranger.
Framtidsbilderna redogör för den byggda miljöns bekräftande framgång ur ett miljöperspektiv och de förutsättningar för ett gott och välordnat liv den medverkar till, samtidigt som de uttrycker en önskvärd
bild om människors beteenden och livet i Norra Djurgårdsstaden
(Stockholms stad 2010c: 18ff). Livet i stadsdelen bygger på att folk
motionerar, gärna i nationalstadsparken eller genom att spela tennis i
kungliga tennishallen. Den hållbara livsstilen inbegriper en koppling
till ”folkhälsa, motion och spontanidrott” (Stockholms stad 2010c:
32). Den hållbara livsstilen motsvarar vidare en person som gör miljömedvetna konsumtionsval och som är socialt och kulturell lagd. Den
hållbara livsstilen handlar följaktligen om betydligt mer än att leva
miljövänligt
Ett nyliberalt subjekt framträder
Planeringen av Norra Djurgårdsstaden ämnar tillgodose ”den moderna
storstadsmänniskans krav och förväntningar” (Stockholms stad 2010c:
11). En målsättning relaterat till detta är att Norra Djurgårdsstaden
”…drar till sig de mest kompetenta människorna och de mest framgångsrika företagen i världen” (Stockholms stad 2009d: 4). Med föreställningarna kopplade till den hållbara livsstilen i planeringen tydliggörs för vem och vilka som planeringen riktas mot, ett subjekt för
planeringen framträder således. Bradley (2009: 260-262, 2012-11-30)
har argumenterat för att idén bakom vem som lever hållbart i planeringsdiskursen domineras av en föreställning av den ”svenska” majoritetsbefolkningen som miljövänliga och att den urbana medelklassen
står som norm. Det är denna grupp som uppfattas sopsortera och
handla ekologiskt, att det sen ofta är symbolhandlingar och inte överlag förändrade beteenden förbises. Den ekologiska livsstilen är således
reserverad för medelklassen och övre medelklassen.
Detta stämmer väl med den hållbara person som föreställs i Norra
Djurgårdsstaden. För Norra Djurgårdsstaden vänder sig den hållbara
livsstilen, och den sociala normen som understöds, i planeringen mot
en homogen social grupp som normalt sett associeras med socioekonomiskt starka individer. Det blir särskilt tydligt när livskvalitet i området relateras till att ha båt, spela tennis, gå på kulturella tillställningar och handla ekologiska varor. Den socioekonomiska profilen för
området inkluderar ett sätt att leva med eftertraktade faciliteter och
nöjen som långt ifrån alla efterfrågar eller har möjlighet till. En betydelsefull motfråga att ställa för att resonera kring hur planeringen
beaktar olika socioekonomiska grupper erfarenheter och behov i vardagslivet, är hur planeringsinsatserna förhåller sig just till olika sätt att

209

leva? Det korta svaret på den frågan är att de inte alls gör det egentligen. Planeringen bygger på föreställningar om ett visst sätt att leva,
även om det går att läsa om livsstilsmässig mångfald i plandokumenten (Stockholms stad 2009d: 7). Därmed inkluderas inte andra livsstilar förutom den som uttrycks i planeringens föreställning om livet i
Norra Djurgårdsstaden. Även i planeringen är man medveten om, och
problematiserar, det faktum att hållbara livsstilar bygger på en idé om
en enhetlig befolkning:
... det riskerar att bli en väldigt likformig befolkning som har likadant sätt
att tänka i förhållande till hållbarhet och miljöfrågor. Det tycker jag är
synd för jag tror att större social diversitet skulle hjälpa det här som vi
pratar om, hållbara livsstilar. Nu blir det bara en approach till vad hållbara
livsstilar innebär på något sätt. Det är teknikfokuserat, det utgår från en
viss person som är den personen som kommer att flytta in. Det finns ju betydligt fler sätt och jobba med hållbara sätt att leva på och det missar vi.
Vi får inte en heltäckande bild av vad det kan innebära att bygga för en
hållbar livsstil (Intervju 2012-10-30b).

De illustrationer som används i planeringen för att visualisera stadslivet förmedlar också denna bild av stadsdelen och livet däri. Människorna på dessa bilder består i huvudsak av personer i rörelse med
västerländskt utseende. Av de yttre egenskaperna att döma är det
följaktligen en homogen befolkningsgrupp. I figur 9 och 10 visualiseras två exempelbilder från illustrationerna av offentligt liv:

Figur 9. Visionsbild Gasverket. Källa: Koncept Stockholm
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Figur 10. Strandpromenaden vid Husarviken. Källa: Stockholms stad genom
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Planerandet av hållbara livsstilar har likheter med den social ingenjörskonst som den funktionalistiska planeringen och planeringen av
folkhemmet kritiserats för. En planering som utgått från föreställningar om människor, inte sällan baserade på en bristande människosyn
(se Bradley m.fl. 2005: 17-21, Lilja 1999: 38-39). Nu ser vi samma
sak igen, en genomtänkt föreställning om hur människor som bor i
området ska leva sina liv samt vilka som föreställs i denna gemenskap.
Att skapa förutsättningar för just gemenskap och en känsla av sammanhang är också en ambition för planeringen (Intervju 2012-11-16).
Rumslig gemenskap av likasinnade i enlighet med en communitytanke, vilken kännetecknade den svenska grannskapsplaneringen, har
kritiserats för att skapa homogena enheter, motsatsen till mångfaldsprincipen i planeringen, vilka bidragit till segregationen (Fainstein
2010: 75-76). En fjärde kategori av segregation, utöver demografisk,
socioekonomisk samt etnisk, som det enligt Andersson m.fl. (2006:
10) är möjligt att tala om, är livsstilsegregation. I planeringen för
Norra Djurgårdsstaden blir denna kategori relevant. Norra Djurgårdsstaden planeras utifrån perspektivet om hållbara livsstilar som ett
livsstilsboende. Att planera för livsstilar och monokulturer kan förväntas bidra till en fortsatt och förstärkt segregation (Delegationen för
hållbara städer 2012: 15).
Jag är inte den första som kritiserar användandet och innebörden av
hållbara livsstilar i planeringen. Kritiska röster har även hörts i samhällsdebatten, särskilt mot den sociala dimensionen av hållbara livsstilar och formuleringar om hur de boende kommer att leva sitt liv i
Norra Djurgårdsstaden har ifrågasatts. Kritiken har formulerats som
att:
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Det räcker inte att bara betala hyran. I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm förväntas de boende leva ett grönt liv och motionera (Tottmar 2010).
Norra Djurgårdsstaden – En härlig blandning av exklusivt boende för välbeställda, social källsortering av medmänniskor med utestängande av alla
som inte är ytterst välbeställda, välutbildade och rättänkande individer.
Alltihop inslaget i en sorts totalekologism med ett exklusivt postkollektivistiskt mönsterboende där icke någon kletig lågoddsare med något sunkigt utanförskap i livsbagaget gör sig något besvär (Holmberg
2010).
Fram träder en stad där den ekologiska hållbarheten triumferar, men som
socialt nöjer sig med att bli ett livsstilsboende för en urban elit (Barthel
m.fl. 2012: 64)

En anledning till att man i planeringen har börjat tala i termer om att
leva och bo i Norra Djurgårdsstaden istället för hållbara livsstilar är
den kritik som riktats mot användandet. Vid ett par av intervjuerna
(Intervju 2012-04-20, 2012-10-30b) reflekterar planerarna över kritiken och särskilt att man från stadens sida skulle vilja styra över hur
folk ska leva sitt liv, något som emellertid delvis uppfattas som en
snedvriden och misstolkad diskussion eftersom allt är frivilligt. Från
planerarnas perspektiv upplevs det inte handla om att skapa pekpinnar
eller styra över att människor måste leva på ett visst sätt utan vad det
egentligen handlar om är att informera om byggnadens och områdets
tekniska lösningar respektive miljösmarta alternativ i vardagen. I detta
avseende uppfattas det emellertid som viktigt att hitta rätt ansats i
balansen mellan positiva incitament och den tvingande känslan vad
gäller att göra hållbara val (Intervju 2012-10-30b). Men att någon
skulle behöva skriva på något avtal att man ska göra på ett eller annat
sätt, vilket kritiken antyder, uppfattas inte vara fallet:
Man kommer inte att tvingas ut och jogga på morgonen eller odla tomater
hemma. Det är varken något som vi vill göra från stadens sida det är
ingenting heller som vi kan bestämma om (Intervju 2012-04-20).

Men även om det beskrivs som frivilligt finns fortfarande den bakomliggande tanken där, vilken genomsyrar planeringen och i förlängningen den byggda miljön. När den sedan presenteras explicit är den
svår att ignorera och människor kan förväntas relatera till den. Den
hållbara livsstilen med allt vad den innebär utgör den sociala normen
och blir den sociala konstruktionen av hur de boende ska leva sitt liv
och vara samt vem som hör hemma i stadsdelen.
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Byggbolagens strategi och inriktning
I Norra Djurgårdsstaden involveras många byggherrar. Att flertalet
byggherrar finns representerade framställs som fördelaktigt då det
anses leda till mer variation vad gäller inslagen i den urbana miljön
och lägenheternas utformning och upplåtelseform. I november 2012
var 35 olika byggbolag representerade i området, både privata, stora
som små, och allmännyttan (bygg.stockholm.se 5). Byggherrarna i de
första etapperna har utvecklat en gemensam plattform för varumärkesbyggnad. Verksamma byggherrar i området har gått ihop och tillsammans med staden arbetat fram en profil för Norra Djurgårdsstaden.
Att det existerar en någorlunda samsyn om vad det är för område de
ska sälja upplevs som viktigt precis som att den stämmer överens med
stadens övergripande vision. Utifrån de förutsättningarna är det byggherrarnas egna val hur de vill marknadsföra sig (Intervju 2012-11-16).
Hur de marknadsför sig och vad de inkluderar i sina representationer
av området och hur det ska vara att leva där förmedlar en tydlig bild
av vem byggbolagen har i åtanke som potentiell kund när de engagerar
sig i området.
Den slogan som används sig av för att sälja in området är ”Norra
Djurgårdsstaden – För stadsmänniskor som älskar naturen” (www.
djurgardsstaden.se37). I en informationsfolder från samma avsändare
går det vidare att läsa att det i Norra Djurgårdsstaden nästan är som på
landet fast inne i stan. Både stadsliv och natur framställs därmed som
två högt prioriterade värden för området, likväl som för människorna
som ska bo där:
Alla vi som är med och skapar Norra Djurgårdsstaden drivs av samma
sak. Det ska bli ett område utöver det vanliga. En dröm att leva, arbeta och
vistas i. Och förutsättningarna är bästa tänkbara. Med Kungliga Nationalstadsparken, områdets gestaltning och arkitektur, havet, närheten till kultur, idrottsanläggningar, Östermalms och innerstans utbud är detta en plats
som har allt man kan önska (www.djurgardsstaden.se).
Det är unikt att det ges möjlighet att skapa ett område som detta i centrala
Stockholm. En cykeltur eller promenad och du befinner dig mitt på Stureplan. Och ändå bor du mitt bland ängar och ekar, hav och strandpromenad.
Samtidigt kommer det att utvecklas ett eget litet stadsliv i Norra Djurgårdsstaden med kaféer, handel och restauranger. Så just det där med Stureplan kanske inte blir så viktigt trots allt (www.djurgardsstaden.se).

37
Hemsidan fungerar som en gemensam portal för byggherrar och Stockholms
stad med information om Norra Djurgårdsstaden och kontinuerliga uppdateringar
om vad som sker i området.
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I tillägg till byggherrarnas gemensamma strategi för Norra Djurgårdsstaden har flera av byggbolagen även sina egna hemsidor och informationsfoldrar där de presenterar sin bild av området och det tilltänkta
livet däri för de som flyttar dit. Den bild av området som byggbolagen
förmedlar överensstämmer i det stora hela med stadens beskrivning av
områdets egenskaper och med miljöprofilen. I de fall byggbolagens
föreställningar skiljer sig åt handlar det om att byggherren bygger
vidare på och förstärker vissa egenskaper i området och det tilltänkta
livet genom att fokusera särskilt på dessa i beskrivningen. I sina representationer av Norra Djurgårdsstaden arbetar byggbolagen företrädesvis med två spår; dels med att framställa hela platsens förträfflighet
och exklusiva läge samt innehåll, dels med att lyfta fram specifika
egenskaper och hur det påverkar det tilltänka livet. Flera av byggherrarna bygger vidare på livsstilskonceptet med hur vardagen kommer
vara i stadsdelen. Då handlar det emellertid desto mindre av miljöaspekten och desto mer om de sociala och kulturella möjligheterna till
ett bekvämt och innehållsrikt liv. Några av byggföretagens egna beskrivningar av området unika karaktär lyder:
NCC: Norra Djurgårdsstaden med Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen
och Loudden, är kanske ett av de mest spännande bostadsprojekten någonsin i Stockholm (www.ncc.se 2).
Erik Wallin: En byggmästares dröm. Att få bygga ett så omsorgsfullt ritat
hus, på en så eftertraktad adress, är en ren ynnest. Med andra ord, en
byggmästares dröm (www.norradjurgardsstaden.se 1).
JM: Platsen som fick allt - Här upplever du natur, öppna vatten och citypuls i en sagolik blandning (www.jm.se 1).
Härifrån är Stureplan lika tillgängligt som Nationalstadsparkens underbara
natur (www.jm.se 2).
Svenska Hus: Sjöstaden på Östermalm – det bästa av tre världar (Hav –
Skog – City)! (www.husarviken.se).

När byggbolagen spinner vidare på områdets egenskaper och livsstilen
formuleras det som:
Svenska Hus: Tänk dig att kliva av bussen från city vid Husarviken och
mötas av Kungliga Nationalstadsparkens överväldigande grönska. Strosa
lite längs stranden. Sätta dig och dingla med benen över bryggkanten och
riktigt njuta av den friska luften och det blåa vattnet. Barnens glada skratt
hörs redan från gården. Bara trettio meter hem, livet är härligt! I kväll blir
det nog cykelpicknick (www.husarviken.se).
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JM: Välj city, landet eller mittemellan. Eller varför välja egentligen? Det
är ju hur skönt som helst att bo i stan med alla butiker och nöjen nära. För
att inte tala om vilka karriärmöjligheter som staden ger. Men samtidigt är
det härligt att höra fåglar, jogga längs vattnet och gå en tur med barnen för
att se blåsipporna som precis har slagit ut i skogsbacken. I Norra Djurgårdsstaden får du allt på samma adress (www.jm.se 1).
Erik Wallin: Här bor du på gångavstånd till delikatesser i Östermalms saluhall, teateruppsättningar på Dramaten och skön avkoppling på Sturebadet. Samtidigt åtnjuter du närhet till både vattnet och den grönskande
Kungliga nationalstadsparken (www.norradjurgardsstaden.se 1).
Ditt livs kärlek - alltså kärleken du har för det liv du lever - har verkligen
alla möjligheter att frodas här. För vad sägs om en match på Kungliga
tennishallen före morgonmötet eller fredagspremiär på Kungliga Operans
senaste uppsättning? Söndagsridning i ljuvlig natur, otaliga joggingvägar
och praktiskt taget hela Stockholms utbud vid dina fötter?
(www.norradjurgardsstaden.se 2).

Beskrivningarna av området och hur det ska vara att leva i Norra
Djurgårdsstaden förmedlar explicita karaktärsdrag hos de boende.
Man förmedlar en bild av att det är den karriärsinriktade och aktiva
personen med intresse för kultur och som identifierar sig som välkommen på Sturebadet, Kungliga Tennishallen och/eller Operan som
kommer att bosätta sig i Norra Djurgårdsstaden. En ytterligare aspekt
som förstärker denna uppfattning visuellt är de exempelbilder som
byggherrarna använder sig av. Vid profilering av sina bostäder och
området utgörs byggherrarnas exempelbilder i huvudsak av människor
med västerländskt utseende. De flesta är unga och i farten, antingen
motionerar de, shoppar eller fikar på en uteservering med datorn på
bordet (SBC Bo, Svenska Hus), eller så är det glada välmående pensionärer eller familjer (NCC).
En genomtänkt målgrupp
Byggbolagens framställning av stadsdelen Norra Djurgårdsstaden
grundas på genomtänkta målgrupper. Vid nyproduktion av bostäder i
Norra Djurgårdsstaden bestämmer byggherren om lägenheternas storlek, design och planlösning samt kvalitet. Det i sin tur görs efter vad
som anses möta framtida kunders önskemål. Det tillsammans med
prisnivån resulterar sedan i vilka som kan förväntas efterfråga bostäderna. Av mina besök i området att döma, och av byggherrarnas egna
uppfattningar om de som köper lägenheter, är de en blandning av medelålders och äldre. En byggherre (Intervju 2012-10-29) identifierar
köparna som de som säljer villan i Täby, Danderyd, Lidingö eller
boende på Gärdet. För en annan privat aktör (Intervju 2012-10-30c)
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bedöms målgruppen som bred, det vill säga familjebildare och barnfamiljer, äldre villasäljare samt yngre par och singlar.
Byggherrarna i Norra Djurgårdsstaden uppvisar genomtänkta koncept för lägenheterna. Det handlar således inte enbart om att det är
dyrt att bo, bakom den faktiska kostnaden ligger medvetna strategier
om kundgrupper. Lägenheterna är framtagna efter ett koncept och
inredda för att passa målgruppen. NCC använder sig exempelvis i sitt
fall av fyra olika inredningsstilar, som de tagit fram tillsammans med
inredningsarkitekter för att de ska passa den tilltänkta målgruppen för
bostäderna. Stilarna går under namnen Milano, Köpenhamn, Brighton
och Lissabon. De ”representerar alla varsin karaktär samtidigt som de
erbjuder dig [som kund] valmöjligheter och utrymme för din egen
personlighet”. Milano har inspirerats av den ”svala italienska storstadselegansen”, Köpenhamn av ”den skandinaviska naturen”,
Brighton ”av staden vid havet” och Lissabon är ”kontrasternas stad”
(www.ncc.se 1).
Lägenheterna som säljs av Svenska Hus marknadsförs på ett fashionabelt sätt. Byggherren använder sig av termerna ”exklusiva lägenheter” och ”dina drömmars bostad”, samtidigt som bilderna på
livet i området gestaltas av i huvudsak människor som kan uppfattas
som framgångsrika. Med framgångsrika menar jag personer med västerländskt utseende som i det här fallet antingen är ett medelålders
sällskap som grillar på en brygga vid vattnet. I samband med att de
exklusiva lägenheterna beskrivs visas även en bild på en skaldjursplatå och ett recept på Boef Bourguignon på dovhjort och kantareller (Svenska Hus 1). De som köper en lägenhet av Svenska Hus
erhåller även förmånliga priser hos Newport, ett designföretag som
säljer ”autentisk amerikansk design” (www.newport.se) (Svenska Hus
2).
Subjektet, det vill säga personerna i fråga, för planeringen blir påtagligare med byggherrarnas egna beskrivningar av området, av livet
däri och hur de marknadsför sina lägenheter. De privata byggherrarna
förstärker och anpassar livsstilskonceptet efter sina kundgrupper. I
förlängningen leder det till att det blir ännu mer begränsat vilka som
kan uppfattas inkluderas i denna livsstil. Stadens egen föreställning
förstärks på så vis av byggherrarna, som i sina marknadsföringsstrategier för området bygger vidare på stadens profil anpassad efter sina
kundgrupper. Den hållbara livsstilen blir också mindre hållbar i meningen att miljömedvetenheten kopplas samman med vad de flesta av
oss associerar med en lyxigare tillvaro. Besök på Dramaten, avkoppling på Sturebadet eller skaldjursplatå till middag samtidigt som stadens karriärmöjligheter finns inom räckhåll. En medföljande klassa-
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spekt av livsstilsbegreppet blir därigenom mer framträdande med
byggbolagens anpassning av innebörden.

Planeras för ”alla” – planeringens paradox
Med föreställningen om hållbara livsstilar i planeringen, den stadsidentitet planeringen har som mål att skapa och byggbolagens genomtänkta målgrupper framgår det för vem Norra Djurgårdsstaden planeras. Samtidigt som det existerar, mer eller mindre, uttryckliga föreställningar i planeringen över vilka som är tilltänkta att bo och leva i
Norra Djurgårdsstaden är den sociala målsättningen att området ska
vara en plats för ”alla”. I plandokumenten går det på flera platser att
läsa att Norra Djurgårdsstaden ska kännetecknas av mångfald, både
vad avser byggnader och människor, och vara för just ”alla”:
Norra Djurgårdsstaden kommer att erbjuda en urban miljö som präglas av
arkitektonisk och livsstilsmässig mångfald […] alla människor ska känna
sig hemma i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad 2009d: 7).
I Norra Djurgårdsstaden kommer det att finnas rum för alla (Stockholms
stad 2009d: 18).
Ett stadsrum som är levande och tillgängligt för alla (Stockholms stad
2010c: 11).
Människor med olika bakgrund och i olika åldrar ska lockas till att bo,
leva och arbeta i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad 2011f: 4).

Vad avser den sociala dimensionen av planeringen arbetar man med
flera aspekter av social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. Det sociala
innehar därigenom åtminstone retoriskt en central funktion. Till de
sociala hållbarhetsmålen, vilka inte är kopplade till hållbara livsstilar,
hör att planeringen ska medverka till att (Stockholms stad 2010c: 13):
•

Norra Djurgårdsstaden är en funktionsblandad och trygg stadsdel
med integrerade verksamheter, bostäder, service, och med ett varierat stadsrum som är levande och tillgängligt för alla under dygnets timmar

•

Norra Djurgårdsstaden främjar social integration och samverkan
genom blandade upplåtelseformer såsom bostadsrätt och hyresrätt,
bostäder i olika storlekar och integration med befintlig bebyggelse
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Särskilt tre sociala strategier kan identifieras utifrån ovanstående
punkter som särskilt centrala för att medverka till hållbarhetsmålet om
att vara en socialt integrerad stadsdel för ”alla”. Dessa är att stadsdelen integreras rumsligt med omgivingen, att variera boende och upplåtelseformer samt att offentliga rum fungerar en plats att mötas på
(Stockholms stad 2009c: 14).
Integrera stadsdelen med omgivningen
En strategi för att skapa förutsättningar för social integration är att
sammanbinda Norra Djurgårdsstaden med omkringliggande områden
och innerstaden. Genom att skapa bra kommunikationer och kopplingar med omgivningen ska planeringen motverka eventuella geografiska barriärer och inte riskera att stadsdelen isoleras till att bli en
avskild enhet. Att planera det första delområdet Hjorthagen så att det
är tillgängligt och upplevs som en gemensam stadsdel med nuvarande
Hjorthagen har fungerat som en social målsättning. Det ska vara lätt
att förflytta sig mellan den nya och gamla delen och tillika till och från
staden överlag. Främsta strategierna för detta är gång- och cykelvägar
samt bilvägar mellan delarna, men även en gestaltning och arkitektur
som relaterar till det befintliga. Vid planeringen av Hjorthagens fysiska struktur och stadsbyggnadskaraktär eftersträvas en utformning
av bebyggelsen som är anpassad till vad som redan existerar i omgivningen. Utgångspunkt tas i Gasverksområdet och de kulturhistoriska
miljöer som nuvarande Hjorthagen består av. På detta sätt uppfattas
den nya stadsbebyggelsen ärva och erhålla en identitet (Stockholms
stad 2009c: 14).
Viljan att integrera Norra Djurgårdsstaden med det befintliga och
staden som helhet går i linje med ett resonemang om att det i ett socialt, kulturellt och etniskt segregerat urbant landskap är den geografiska och psykologiska miljön som separerar områden. Separationen
blir avgörande för vilka möjligheter som ligger till grund för människor med olika bakgrund att vistas i varandras närhet. När landskapet,
geografiskt och/eller psykologiskt, tar formen av barriärer uppstår ett
hinder för spontana möten och vardaglig interaktion mellan individer
(Wikström 2005: 47-58). Frågan är emellertid om det är tillräckligt att
integrera Norra Djurgårdsstaden med gång- och cykelvägar och en
bebyggelse som relaterar till det befintliga för att undgå mentala barriärer. I synnerhet som planeringen utgår från en föreställning som
medför att man planerar för olika identiteter och livsstilar som för
Norra Djurgårdsstaden. Även i en rumsligt mer integrerad stad kan vi
förvänta oss mentala barriärer och gränser som konstrueras av tankemönster.
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Blandade upplåtelseformer och storlekar
För att uppnå social integration bland de boende planeras det för både
bostadsrätter och hyresrätter i varierande storlek med en någorlunda
jämbördig fördelning sinsemellan. Det markanvisas också bostäder för
student- och seniorboenden. Genom dessa kategoriboenden för studenter och äldre samt variationen av lägenhetsstorlekar vill man skapa
förutsättningarna för en demografisk blandning (se Stockholms stad
2009c: 18, Stockholms stad 2010c: 12). Det kommer dock genomgående att vara dyrt att bo i Norra Djurgårdsstaden, i bostadsrätt såväl
som i hyresrätt. Nedan åskådliggörs några exempel på priser för bostadsrätter i relation till rum, våningsplan, boarea och månadsavgift.
Lägenheterna som exemplifieras hör till genomsnittet, framför allt
finns det andra lägenheter och specifika byggherrar som sticker ut
prismässigt genom att vara synnerligen exklusiva och därmed dyra.
Byggherre

Rum Våning Boarea/kvm

Månadsavgift/kr

Pris/kr

Kr/kvm

NCC

2

4

40

2 942

2 545´

63 625

Svenska Hus

2

3

70

3 929

4 340´

62 000

NCC

3

3

87

4 741

4 745´

54 540

SBC Bo

3

4

82

4 470

3 645´

44 451

SBC Bo

4

3

111

5 569

5 075´

45 721

NCC

4

6

106

5 537

6 445´

60 802

Svenska Hus

5

8

118

6 524

8 732´

74 000
≈57 877

Tabell 8. Prisexempel lägenheter Norra 1 Hjorthagen - Norra Djurgårdsstaden
(NCC, SBC BO, Svenska Hus).

Priserna för en bostadsrätt är jämförbara med vad det kostar att köpa
en lägenhet i Stockholms innerstad. Snittpriset per kvadratmeter för de
utvalda lägenheterna ovan är 57 877 kronor medan genomsnittet i
Stockholms innerstad utslaget vid jämförbar tid var 58 835 kronor per
kvadratmeter (www.maklarstatistik.se).38 Priset för en lägenhet skiljer

38

Värt att uppmärksamma är att små lägenheter i regel har ett högre kvadratmeterpris, vilket det finns fler av innerstaden, och att nyproducerade lägenheter i
normalfallet har en högre månadsavgift. Med det i beaktande är det generellt
något dyrare att bo i Norra Djurgårdsstaden än i innerstaden vid tiden för prisjäm-
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sig åt beroende på antal rum, kvadratmeter, våningsplan och om den
har balkong eller terrass. För tre av byggherrarna, NCC, SBC Bo och
Svenska Hus, som är involverade i det första detaljplanområdet i
Hjorthagen är priserna på de nyproducerade bostadsrätterna på en
någorlunda jämförbar nivå. NCCs lägenheter i BRF Husarhagen är på
mellan ett och fem rum med kök, varav majoriteten är två till fyra
rum. Prisintervallet för lägenheterna sträcker sig från 1 895 000 kronor
till 9 250 0000 kronor (NCC). SBC Bo erbjuder lägenheter i BRF
Gotska Sandön om två till fem rum och kök med priser från 2 395 000
kr till 8 950 000 kr (SBC Bo). Hos Svenska Hus i BRF Husarvikens
brygga kostar lägenheterna om två till fem rum och kök mellan 2 487
000 kr och 11 857 000 kr (Svenska Hus).
Kostnaden för en hyreslägenhet varierar efter samma parametrar
som bostadsrätten. I Lennart Ericsson Fastigheter AB, som bygger två
hus i den första etappen i Hjorthagen med lägenheter från ett till fem
rum och kök, varav majoriteten är på fyra rum och kök, varierar hyran
mellan 8 696 och 18 150 kr/mån för de som är från ett rum och kök till
fyra rum och kök. Ett yterliggare exempel på de höga månadsavgifterna för de nybyggda hyresrätter är Hyresvärden Primula byggnads som
bygger lägenheter på två till fyra rum och kök i den andra etappen
med en hyra mellan 12 950 och 20 485 kr/mån (bostad.stockholm.se)
Anledningarna till de höga boendekostnaderna är flera. Utöver att
nybyggnation är kostsamt pressas även markpriserna upp i Norra
Djurgårdsstaden, efterfrågan är så pass hög och läget är så pass attraktivt att det går att ta mycket betalt för lägenheterna. Vid intervjuerna
med planerarna (Intervju 2012-10-30b, 2012-11-16) framträder en
medvetenhet om att det kommer vara dyrt att bo i stadsdelen. De upplever emellertid inte att de i sin yrkesroll inte har det utrymmet som
krävs för att påverka detta:
Att inte alla har råd att bo här det har vi inte riktigt någon möjlighet att
jobba med i Norra Djurgårdsstaden. Man blandar hyresrätter, bostadsrätter
och försöker få in studentbostäder. Det är ändå ganska höga prisnivåer. Så
den frågan om man tänker social integration kan vi inte riktigt hantera
inom detaljplanearbetet som jag ser det (Intervju 2012-11-16).

Samtidigt identifierar och resonerar planerarna kring att det finns strategier som inte används för att få ner hyresnivåerna och därigenom
eventuellt kunna skapa förutsättningar för ett mer socioekonomiskt
blandat boende i Norra Djurgårdsstaden. Med staden som markägare
existerar möjligheter att antingen genom att upplåta mark med tomtförelsen, då lägenheterna i genomsnitt är större och har högre månadskostnad,
även om det finns undantag.
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rättsavtal eller ställa krav på byggherrar i markanvisningen och därigenom göra det möjligt för billiga, eller åtminstone mer prisvärda,
bostäder. Markanvisning skulle exempelvis kunna gå till den byggherre som kan leverera de mest kostnadseffektiva bostäderna få till
stånd billigast bostäder. Staden, och med den bostadspolitik som bedrivs i Stockholm, använder dock inte de instrument som finns för att
sätta press på byggherrarna vad gäller pris mot kund Intervju 2012-1030b, 2012-11-16):
Den möjlighet som man skulle kunna se för att få en ökad social integration skulle möjligtvis vara att man i markanvisningarna inte hade pris. Man
tävlar på pris när man säljer bostadsrättsmarken, en auktion, den som betalar mest får marken och staden lägger sig inte vilka priser de i sin tur tar
sedan. Men man skulle också kunna, säg att ha en öppen auktion och säga
vilka kan garantera den här hyresnivån under tio år till exempel. Man knyter upp en byggherre på ett visst avtal om att hålla billiga bostäder, bygga
billigt och kunna leverera billiga bostäder. De får markanvisningen för hyresrätt som man upplåter med tomträttsavtal. Så visst, det finns instrument
men de används inte. Så den delen kanske man kan säga att vi inte jobbar
med (Intervju 2012-11-16).
Om det såg annorlunda ut kanske inte Stockholms stad skulle sälja all
mark utan kanske behålla tomträtten och på de tomträtterna bygga hyresrätter som man har inflytande över priset på. Men så har man inte gjort på
30 år för att politiska beslut har tagits mot ett annat håll. Men det är en intressant diskussion. Det är inte nått som vi har verktyg på min nivå att
jobba med riktigt (Intervju 2012-10-30b).

Sammantaget medverkar den höga kostnadsnivån till att begränsa
stadsdelen för de som har det ekonomiska utrymmet, till viss del undantaget de student- och äldreboenden som kommer att finnas. Att en
blandning av upplåtelseformer skulle medföra en blandad befolkning
som planeringsretoriken vidhåller är svår att se, åtminstone vad avser
socioekonomiskt status hos de boende. För som Andersson m.fl.
(2006: 46) konstaterat är det inte tillräckligt att variera upplåtelseformer eftersom kostnaden är utslagsgivande om målet är social blandning. Som planerarna själva tar upp finns en medvetenhet kring detta i
planeringsarbetet, även om det inte framförs i plandokumenten, och
möjligheter att agera annorlunda, vilket man dock inte gör. Detta underbygger en slutledning om att målsättningen om ekonomisk tillväxt
väger tyngre än social integration och en icke-segregerad stad.
Offentliga rum som en plats för möten
Då Norra Djurgårdsstaden planeras för ett visst segment av befolkningen och boendekostnaden är genomgående höga blir frågan om det
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planerade stadslivet med tillhörande utbud av service och attraktioner
och det offentliga rummet med gator, torg och parker kan leda till den
mångfald och öppenhet för alla som planeringsretoriken eftersträvar?
De offentliga rummen som en tillgänglig plats för sociala möten, lyfts
fram som vitalt för den sociala hållbarheten och för den sociala integrationen i planeringen (Stockholms stad 2010c: 12). En blandning av
verksamheter, med små och stora aktörer (Stockholms stad 2010c:
12), och attraktioner är tänkt att skapa förutsättningar för, återigen, att
”alla människor ska känna sig hemma i Norra Djurgårdsstaden”
(Stockholms stad 2009d: 7).
Gasverksområdet upplevs i detta avseende som en central resurs. I
gasverksområdet är ambitionen att skapa en miljö av socialt och kulturellt värde, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan även för befintliga Hjorthagen och hela Stockholm. Det ska vara en mötesplats för
hela Stockholm (Intervju 2012-11-16). För att det ska bli denna plats
där människor med olika bakgrund och erfarenhet möts behöver den
emellertid innehålla blandade funktioner som tilltalar många målgrupper. Det är det första kriteriet för Jacobs (2005: 179ff) och en förutsättning för ett stadsliv kännetecknad av mångfald. Att flera aktörer
och verksamheter med varierade inriktning kommer att finnas representerade framhålls som viktigt också i planeringen relaterat till vilka
som kan tänkas komma att vistas i området (Intervju 2012-11-16).
Vad lokalerna kommer att inrymma är därför av intresse för det framtida offentliga livet på platsen då det säger något om vilka som kommer att vistas där.
Staden har arbetat efter en linje om att en kommersiell aktör ska ta
ett helhetsansvar för området. Vad området kommer att innehålla i
sådana fall är upp till den kommersiella aktören att bestämma, dock i
dialog med staden. Att staden ska agera som förvaltare och hyra ut
lokaler till verksamheter som de tycker höjer kvaliteten på sikt har
varit ett annat alternativ. Organisationen anses dock inte finnas för det
inom staden och inte heller upplevs staden beredd att riskera skattebetalarnas pengar på ett eventuellt riskprojekt. En stor kommersiell aktör
är enligt en planerare att föredra eftersom de anses kunna ta förlust i
några byggnader för att det ska bli ”trevligt” och höja statusen i hela
området (Intervju 2012-11-16). En markanvisning har anvisats till en
privat aktör för huvuddelen av byggnaderna i enlighet med stadens
önskan. Denna aktör beskriver sin tilltänka utvecklingsplan för området likt:
Förutom att Gasverket ska erbjuda boende och arbetande i området närservice, omsorg, skola och mötesplatser vill vi få området levande genom
branscher som vi vet att det finns efterfrågan av på Östermalm och närlig-
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gande Lidingö. Vi har bland annat kontakter med flera välkända krögare
som är intresserade, liksom gallerister och företag inom design och inredning (www.fastighetsvarlden.se).

Som planerna för gasverksområdet ser ut i dagsläget med en stor
kommersiell aktör som fastighetsutvecklare blir resultatet att verksamheter, kultur och service inriktas mot de kundgrupper denna aktör
vill attrahera i linje med vad som ekonomisk fördelaktigt för aktören i
fråga. För gasverksområdet är det uppenbarligen vad de boende på
Östermalm och Lidingö, två resursstarka områden, efterfrågar. Utan
specifikt fokus på verksamheter och funktioner som attraherar människor utanför den tilltänkta gruppen att komma till platsen finns en
sannolikhet för att området kommer att kännetecknas av ensidighet
beträffande de som vistas där. Således kommer inte de offentliga platserna, i det här fallet gasverket, heller att vara öppna, tillgängliga och
kännetecknade av mångfald (jfr Fainstein 2005: 6; Zukin 2011: 47).
Istället riskerar stadsdelen och dess sociala liv att kännetecknas av en
community-känsla, det vill säga en homogen gemenskap, i linje med
utbudet och subjekten för planeringen vilken verkar utestängande för
de som inte uppfattas tillhöra gruppen (jfr Fainstein 2010: 75-76).

Summering
I den nyliberala urbaniseringen av staden har stora stadsutvecklingsprojekt pekats ut som kännetecknande exempel för såväl nyliberala
former för planeringen som för resultatet. Norra Djurgårdsstaden utgör
inget undantag till denna uppfattning då stadsdelen planeras som ett
nyliberalt prestigeprojekt. Planeringen bedrivs som ett offentligtprivat samarbetsprojekt med huvudsakligt mål om att främja tillväxt.
Det är stadens och de privata aktörernas gemensamma målbilder som
styr inriktningen för planeringen. Norra Djurgårdsstaden planeras för
att marknadsföra Stockholm och svensk planering i den uppfattade
konkurrensen mellan städer. För att lyckas med det inriktas planeringen mot att skapa en positiv bild av stadsdelen kopplad till en tydlig
identitet, vilken är avsedd att förmedla en stark attraktionskraft. Miljöprofilen för området har i detta avseende en viktig funktion. Även
om miljötänkandet i planeringen är hedersvärt i sig kan det uppfattas
som problematiskt ur ett socialt perspektiv. Detta eftersom miljöprofileringen används som en strategi att konkurrera med samt relateras till
såväl bestämda sätt att leva som specifika sociala befolkningsgrupper.
Ett framträdande inslag i planeringen, i linje med konkurrensensansatsen och målet om att främja tillväxt, är att stadsdelen planeras för
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en eftertraktad grupp av människor. Med föreställningen om hållbara
livsstilar i planeringen framgår det hur livet i stadsdelen ska vara och
för vem den planeras. Även om konceptet utgår från att ett miljötänkande ska inverka på de boendes handlingsmönster inbegriper det, för
att det ska uppfattas som attraktivt för potentiella invånare i stadsdelen, en social dimension som kopplas till en högre livskvalitet. Det är
en livskvalitet som likställs med värden som att ha båt, spela tennis, gå
på kulturella tillställningar samt delta i sociala sammanhang. De privata byggherrarna förstärker och anpassar också livsstilskonceptet
efter sina kundgrupper med följden att den förenas med än mer lyxigare tillvaro. Detta är ett sätt att leva som normalt sett associeras med
socioekonomiskt starka individer. Den ekologiska livsstilen är således
reserverad för medelklassen och övre medelklassen. Planerandet av
hållbara livsstilar har likheter med den sociala ingenjörskonst som
modernismens planering har kritiserats för. En liknande social ingenjörskonst gör sig återigen gällande i planeringen avseende hur det ska
vara att leva i stadsdelen och vem som räknas dit.
Planeringen inbegriper emellertid parallellt flertalalet sociala målsättningar och ambitionen är att Norra Djurgårdsstaden ska vara en
plats för ”alla” som främjar social integration. Detta motsvarar planeringens paradox. De sociala strategierna för planeringen, som har för
avsikt att medverka till detta, är att integrera stadsdelen med omgivningen, planera för blandade upplåtelseformer och storlekar samt att
offentliga rum ska vara en plats att mötas på. Dessa strategier saknar
dock grundläggande beståndsdelar för att Norra Djurgårdsstaden ska
bli en plats för alla. Blandat boende utan prisvariation och offentliga
rum utan en mångfald av funktioner, tillsammans med subjektet för
planeringen, kan förväntas medverka till att Norra Djurgårdsstaden
blir en homogen enhet och inte en plats för människor med olika bakgrund att bo, mötas och integreras på. Den sociala retoriken uppfattas
legitimera planeringen men utan att för den delen uppfyllas.
Att planeringen för Norra Djurgårdsstaden motsvarar en nyliberal
stadsutveckling och grundas föreställningar om ett nyliberalt subjekt
medför ett flertal problematiska inslag vad gäller möjligheten att
Stockholms utvecklas mot att bli en icke-segregerad och rättvisare
stad. Ett rättvisetänkande saknas både från staden och från involverade
byggherrar i planeringen. Med planeringen följer en överhängande
risk att Norra Djurgårdsstaden befäster sociala strukturer och kommer
att bidra till fortsatt social polarisering, segregation samt uppdelningen
i första hand mellan inner- och ytterstad. I nästa, och tillika avhandlingens sista kapitel, utvecklas denna uppfattning i ett jämförande
perspektiv med Järva.
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9. Ett Stockholm i världsklass – hur och
för vem?

I detta avslutande kapitel analyseras Stockholms övergripandes planeringsinriktning samt planeringen för Järva respektive Norra Djurgårdsstaden i ett jämförande perspektiv med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Jag ställer teori mot retorik och praktik för planeringen, likväl som jag jämför den övergripande planeringsinriktningen
med planeringsutfallet. Slutsatserna samt reflektionerna om Stockholms planering är flera till antalet. Det kan med fördel uttryckas som
att jag med denna avhandling kommer fram till många små slutsatser.
I vissa fall är slutsatserna mer av reflektioner under arbetets gång
medan andra tillsammans bildar beståndsdelar till gemensamma och
övergripande slutsatser om stadens planering och dess sociala dimension. Till avhandlingens framträdande syntes och de centrala aspekterna som denna studie vill förmedla hör fyra slutsatser om planeringen.
De tre första kan relateras till frågan om hur och för vem Stockholm
planeras medan den fjärde kan relateras till om planeringen kan anses
motverka segregation och medverka till en rättvisare stad. De fyra
slutsatserna sammanfattas här och diskuteras i den efterföljande analysen.
•

Stockholms planering kännetecknas av ett nyliberalt tillstånd.
Planering bedrivs med en nyliberal planeringsorganisation, inriktningen styrs av en överordnad ekonomisk utvecklingslogik och
strategier för planeringen riktas mot att göra Stockholm konkurrenskraftigt. Resultatet för de sociala ambitionerna i planeringen
blir att de förenas med, och anpassas efter, ekonomiska incitament
för planeringen och därigenom förlorar sin reella innebörd.

•

Planeringen inriktas mot ett nyliberalt subjekt. Ett livsstilstänkande gör sig gällande för planeringen som utgår från innerstadens urbana livsstil och konsumtionsmönster. I Norra Djurgårdsstaden blir det explicit genom att man planerar för en hållbar livsstil. Det är en ekologisk livsstil reserverad för invånare med höga
inkomster.
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•

Den täta och blandade staden med ett rikt offentligt liv motsvararden attraktiva staden som ska skapa förutsättningar för hållbar
stadsutveckling. Det är emellertid ett stadsideal med tillhörande
socialt liv som inte främjar ett nödvändigt inslag av mångfald.
Stadsidealet behöver därför problematiseras med utgångspunkt i
visioner om social hållbarhet.

•

Segregationen cementeras med rådande planering och Stockholm
fortsätter att vara en delad stad. Planeringen medverkar inte till att
göra Stockholm till en icke-segregerad och rättvisare stad. Planeringen fungerar således mer som ett problem än en lösning i det
avseendet.

Allt som allt utgör Stockholms planering ett exempel på en planeringsinriktning som är situerad mellan de två ytterligheterna om en
socialt hållbar och icke-segregerad stad, respektive en strävan efter
ständig tillväxt och utveckling. Planeringen grundas i postmoderna
planeringsideal och ett socialt ansvarstagande som förespråkar en
socialt hållbar planeringsansats, inriktning och resultat, jämsides med
en nyliberal marknadsorienterad utvecklingslogik inriktad mot att
konkurrera med andra städer för att lyckas attrahera de individer och
verksamheter som uppfattas bidra till stadens positiva utveckling.
Planeringen befinner sig i ett dialektiskt förhållande mellan dessa
målbilder och förutsättningar för planeringen. Den senare inriktningen
av de två dominerar dock, vilket får konsekvenser för såväl genomförandet av de sociala strategierna som för förverkligandet av de sociala
målsättningarna.

Ett nyliberalt tillstånd för planeringen
Stockholms planeringsinriktning har historiskt varit underordnat en
social diskurs efter modernismens principer för stadsbyggande. Den
diskurs som omger Stockholms planering idag är i huvudsak ekonomistisk. Stockholms planering utgår ifrån en nyliberal utvecklingslogik med ett övergripande mål att stimulera ekonomisk tillväxt (jfr
Peck och Tickel 2002: 47). Denna utgångspunkt för planeringen kännetecknar såväl den övergripande planeringsretoriken som planeringspraktiken för Järva och Norra Djurgårdsstaden. Även om Järvalyftet
och planeringen för Norra Djurgårdsstaden förutsättningsmässigt skiljer sig åt har de gemensamt att planeringen grundas i ett nyliberalt
tänkande om att främja tillväxt såväl som de inbegriper flera jämför-
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bara strategier inriktade mot att göra stadsdelen attraktiv för särskilt
eftertraktade invånare. De ska därför förstås som två planeringsexempel som grundas i samma idéinnehåll de skilda förutsättningarna till
trots.
Ett genomgående tema för planeringen är att resultatet av planeringen ska medverka till att Stockholm kan hävda sig i en konkurrenssituation (jfr Harvey 1989: 348; Sager 2011: 153-156). En förutsättning för att Stockholms vision ska realiseras uppfattas vara att en attraktiv bild av Stockholm sprids internationellt (Stockholms stad
2007a). I Norra Djurgårdsstadens fall handlar det om att marknadsföra
Stockholm i denna internationella kontext medan Järvalyftet i första
hand har som mål att bli attraktivt i en Stockholmskontext. Det finns
dock också inslag i Järvalyftet som pekar på viljan att planeringen ska
vara en föregångare internationellt när det kommer till hur miljonprogramsområden kan upprustas och planeras för att bli populära. Ett
framträdande inslag i planeringen, såväl för Järva som för Norra Djurgårdsstaden, är följaktligen att den ska medverka till att skapa en tilltalande image, eller bild, med tillhörande identitet av stadsdelen. Det är
denna bild som ska göra stadsdelen konkurrenskraftig (jfr Sager 2011:
157-158; Swyngedouw m.fl. 2002: 550; Zukin 2011: 287).
Offentligt – privat samarbete
Stockholms planering är marknadsanpassad till sitt sätt att bedrivas
och organiseras. Ett offentligt-privat samarbete i planeringen fungerar
som förebild för hur Stockholms planering ska bedrivas. Offentlig och
privat sektor ska samarbeta mot gemensamma målbilder för att tillsammans åstadkomma en positiv utveckling för staden (jfr Sager 163164; Swyngedouw m.fl. 2002: 561; Young 1990: 244-245). Samarbetet upplevs både som eftersträvansvärt och nödvändigt. Staden har
resurser i form av marktillgångar och planmonopol och den privata
sektorn har finansiella tillgångar. Samarbetet grundas följaktligen på
ett ömsesidigt beroendeförhållande. Planeringens organisation för
Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden skiljer sig emellertid åt något
till följd av förutsättningarna för planeringen och de ekonomiskt olika
villkoren. I Norra Djurgårdsstaden är privata aktörer i allra högsta
grad delaktiga och planeringsorganisationen kännetecknas av offentlig-privat samverkan och förhandlingsplanering. I Järvas stadsdelar är
privata aktörer inte delaktiga på samma sätt, eftersom marknadsförutsättningarna är sämre, dock inriktas planeringen mot att göra Järvas
stadsdelar attraktiva för privata investeringar.
Även om planeringen bedrivs i samarbete med den privata sektorn
är staden ledande aktör. Stockholm har en fortsatt stark roll i plane-
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randet av det framtida Stockholm trots den allt starkare närvaron av
privata intressen (jfr McGuirk 2005: 59-62; Swyngedouw m.fl. 2002:
557, 566). Staden ansvarar för planeringen och styr inriktningen, något som båda planeringsexemplen åskådliggör. I det avseendet är privata aktörer avhängiga stadens vilja och inte själva de som styr utvecklingen, även om planeringen genomförs i samarbete. Stockholms
stad agerar emellertid själva efter marknadens villkor i samförstånd
med privata aktörer. Staden har de verktyg som behövs för att ställa
krav på involverade aktörer, detta genom planmonopol, markinnehav
och bostadsbolag, men de används inte när det kommer till socialt
ansvarstagande. Stadens planering är således inte nyliberal i avseendet
att man avsäger sig inflytande, eller begränsar det i möjligaste mån,
till förmån för marknadens aktörer att styra utvecklingen. Däremot är
det offentliga självt, genom sitt agerande och sin strävan efter att
främja tillväxt, en drivande aktör för en nyliberal stadsutveckling som
visar prov på en entreprenörsanda (jfr Harvey 1989: 3-5, 10; Sager
2011: 153-156; Swyngedouw m.fl. 2002: 553, 556).
Föreställningen om det attraktiva Stockholm och dess invånare
En föreställning om vad som utgör den attraktiva staden, och vilka
sociala grupper som hör hemma i denna stad, styr inriktningen för
Stockholms planering. Planeringen har som mål, i linje med utvecklingslogiken den utgår ifrån, att planera en stad för de individer som
likställs med positiv utveckling. I den översiktliga planeringen preciseras det exempelvis som grundläggande att utveckla Stockholm för
”framtidens arbetskraft” (Stockholms stad 2010a: 7), i Järva planeras
det för ”morgondagens Järvabor” (Stockholms stad 2009a: 10) och i
Norra Djurgårdsstaden för den ”moderna storstadsmänniskan” (Stockholms stad 2010c: 11) samt de ”mest kompetenta människorna”
(Stockholms stad 2009d: 4). Dessa målgrupper för planeringen är
jämförbara med de som har identifierats vara subjekten i fråga för den
nyliberala planeringsinriktningen. Dit hör bland annat en köpstark
urban medelklass och en kreativ klass (se Baeten 2012a: 34; Zukin
2011: 49).
Stockholms planering inriktas mot att attrahera dessa för staden eftertraktade individer genom att göra Stockholm attraktivt i linje med
vad dessa invånare upplevs värdesätta för stadsmiljö. Det motsvarar
att planera för en tilltalande stadsmiljö med en hög livskvalitet, särskilt utbudet av service, kultur och nöjen och en innehållsrik livsstil
ska attrahera dessa grupper till att vilja leva i Stockholm. Stadsidealet
om den täta och blandade staden efter Jacobs (2005: 271ff) och den
svenska motsvarigheten genom konstruktionen av den goda staden
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(Tunström 2009: 160), fungerar som den främsta strategin för att
åstadkomma vad som i planeringen upplevs som en attraktiv stad. Det
är ett stadsideal med tillhörande livsstil som sammankopplas med de
värden som subjekten för planeringen efterfrågar. Den stadsmässighet
som det planeras för i Norra Djurgårdsstaden, och som eftersträvas i
Järvas stadsdelar med planerandet av stråk, grundas i en föreställning
om urbana livsstilar byggd kring en konsumtionskultur i enlighet med
målgruppen för planeringen och dennes preferenser (jfr Forsell 2008:
12-13; Lilja 2011: 176; Zukin 2011: 49).
Den urbana livsstilen kompletteras i planeringen för Norra Djurgårdsstaden med en hållbar livsstil. Centralt för planeringen är att det
söks en hållbar livsstil på dem som ska bo i där. Med livsstilsbegreppet i planeringen blir det explicit hur livet i Norra Djurgårdsstaden ska
vara men även för vem Norra Djurgårdsstaden planeras. I norra Djurgårdsstaden föreställs de boende vara miljömedveten genom att sopsortera, handla ekologiska varor och färdas kollektivt eller med cykel.
Den hållbara livsstilen inbegriper också en högre livskvalitet i bemärkelsen att de boende förväntas ha ett rikt socialt umgänge, ett kulturintresse samt nyttja omkringliggande rekreation och motionsmöjligheter
i form av nationalstadsparken eller genom att spela tennis och ha båt.
Den hållbara livsstilen, och den sociala norm som understöds i planeringen, implicerar ett sätt att leva som normalt sett associeras med
medel- och övremedelklass. Det är en livsstil som i sin tur kan kopplas
till den ”svenska majoritetsbefolkningen” som norm för planeringen
(jfr Bradley 2009: 260-262). Livsstilstänkandet i planeringen tillsammans med målgruppen för planeringen visar prov på en ny fas av social ingenjörskonst. Men den här gången inriktad mot ett nyliberalt subjekt och dennas anspråk och inte att skapa goda levnadsmiljöer och
bostäder för folk i allmänhet (jfr Hall 2009: 110).

Sociala strategier på nyliberala villkor
Den nyliberala inriktningen för Stockholms planering formar hur den
sociala problematiken i det urbana igenkänns och problematiseras.
Förekomsten och närvaron av exempelvis segregation, social exkludering och otrygghet identifieras som problematiskt för att detta inte
överensstämmer med bilden av den attraktiva staden och för att sådana
problem begränsar människors livschanser. Sociala problem i staden
identifieras som negativt för att det är ekonomiskt ofördelaktigt för
både Stockholm som stad och individen. Planeringens huvudsakliga
funktion är att bidra till att skapa likvärdiga livschanser för individer
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att kunna skapa sin egen framgång och ta tillvara på sin fulla livspotential (Stockholms stad 2010a: 8). Detta ställningstagande för Stockholms planering kan uppfattas som att planeringens mentalitet gått
mot att tillhandahålla förutsättningar för individen, i kontrast till uppfattningen att tillgång till staden ska ses som en rättighet för alla (jfr
Baeten 2012a: 25; Harvey 2009: 27-30).
Den nyliberala inriktningen för Stockholms planering, och utvecklingslogiken som den tar sin utgångspunkt i är också, föga förvånade, i
flera avseenden problematisk för realiserandet av planeringens sociala
ambitioner. Med en nyliberal planering ges ekonomisk utveckling och
lönsamhet högre prioritet än socialt ansvarstagande (jfr Sager 2011:
179-181). Stockholms planering är ett exempel på planering där de
postmoderna idealen och de sociala målsättningarna i planeringen
anpassas efter nyliberala föreställningar och premisser. Förhållningssättet i planeringen kännetecknas av att den sociala dimensionen av
planeringen ska samspela med nyliberala strategier. De nyliberalt
influerade strategierna förväntas även uppfylla den sociala målsättningen för Stockholms planering. Samma stadsideal, stadsliv, identitet
och image-skapande som planeras för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för det nyliberala subjektet förutsätts även bidra till Stockholm som en socialt hållbar stad. Dock anpassas innebörden för de
sociala strategierna med resultatet att de snarare än att bidra till social
hållbarhet och en rättvis stad legitimiserar den nyliberala planeringsinriktningen. I planeringen utnyttjas på det sättet en social retorik (jmf
Swyngedouws m.fl. 2002: 569). Stadsidealet för planeringen fungerar
som ett exempel på en strategi där sociala mål ska samspela med ekonomiska och ekologiska mål men där den sociala innebörden formas
efter de nyliberala villkoren och därmed förlorar sin reella betydelse.

En stad med brist på mångfald
Det existerar en stark tilltro till planeringens möjlighet att åstadkomma förbättringar vad avser den sociala hållbarheten och uppfylla
de sociala målsättningarna genom att gestalta staden efter den täta och
blandade stadens ideal. Den sociala dimensionen i det byggda stadsrummet skalas i huvudsak ned till denna stadsmiljö, som är tänkt att
bidra till ett levande stadsliv med möten mellan människor och trygga
offentliga rum, samtidigt som det integrerar staden rumsligt (jfr Tunström 2009: 99). Att stadsidealet planeras med utgångspunkt i föreställningar om vad som utgör ett attraktivt urbant liv för de eftertraktade subjekten i staden innebär dock att nödvändiga egenskaper för att
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stadsidealet ska vara socialt hållbart och rättvist inte uppfylls. Mångfald, och bristen av densamma, är en sådan egenskap.
Den mångfald som utgör grunden för Jacobs (2005: 176-177)
stadsideal och stadsliv och som är ett kriterium för en rättvis stad vad
avser variation vad gäller fysisk utformning, funktionsblandning, ett
levande offentligt rum med möten och social samt etnisk mångfald i
staden kan emellertid inte förväntas komma att bli ett resultat av
Stockholms planering. För att Jacobs idealstad, vilken planeringen
retoriskt eftersträvar, ska vara en realitet måste de fyra villkoren hon
anger vara uppfyllda. Utöver den relevanta kritiken framförd av Franzén (2005: 10-11); dels gällande att det skulle ta för lång tid att förändra funktionalismens stadsideal, dels att den nybyggda kvartersstaden som för Norra Djurgårdsstaden inte uppfyller kriteriet om åldersblandad bebyggelse, existerar en benägenhet att anpassa Jacobs principer om stadsbyggnad med idéer om stadsliv och mångfald för att
passa bakomliggande intressen och målgrupper för planeringen. De
villkor Jacobs sätter upp för mångfald urvattnas och omformas därmed. Den kritik som bland annat har framförts av Zukin (2011: 45,
283) att man i planeringen använder sig av och relaterar till Jacobs
stadsideal för att uppfylla en tillväxtretorik, är en giltig kritik av
Stockholms planering.
Mångfald i Stockholms i planeringen avgränsas i huvudsak till att
gälla ekonomiska intressen och det planerade stadslivet för den urbana
medelklassen och deras preferenser som konsumenter. Resultatet blir
därför också en stad i enlighet med urbana medelklassens tillrättalagda
liv och föreställda autenticitet för att låna Zukins (2011: 22) ordval.
En stad som egentligen inte alls är särskilt originell utan väldigt kommersialiserad med en avsaknad av den reella mångfald Jacobs (2005:
271ff) förespråkar. Blandningen av verksamheter och utbud i stadsmiljön blir begränsad i och med att det inriktas mot denna eftertraktade grupp. En brist på mångfald vad avser upplevelser, service och
verksamheter på en plats innebär i sin tur en brist på människor med
följden att människor med olika bakgrund och erfarenheter inte möts
på ett naturligt sett i det offentliga (jfr Fincher och Iveson 2008:
149ff).
I Norra Djurgårdsstaden är möten i det offentliga en central aspekt
för den sociala hållbarheten i området. Verksamheter, kultur och service i det offentliga inriktas dock mot de kundgrupper man vill attrahera. De offentliga platserna blir då inte öppna, tillgängliga och kännetecknade av en social mångfald. Istället riskerar stadsdelen och dess
sociala liv att kännetecknas av en homogen community-känsla i linje
med utbudet och de föreställda subjekten för planeringen, vilket är
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motsatsen till mångfald. Mångfaldsidén för planeringen bygger på ett
ställningstagande mot planerande av lokala och rumsliga gemenskaper
eftersom det är exklusivt och utestängande för de som inte uppfattas
tillhöra gruppen (Fainstein 2010: 75-76).
Livsstilsstänkandet och identitetsskapande som är närvarande i
planeringen, är således problematiskt i fråga om en socialt sammanhållen och rättvis stad, eftersom det bidrar till en form av privatisering
genom att göra det påtagligt vem som hör hemma på en plats respektive inte gör det. En stadsdel som Norra Djurgårdsstaden, som planeras med en särskild livsstil och identitet, bidrar inte till samhörighet
mellan olika sociala grupper utan snarare en ”vi-och-dom” känsla om
vilka som hör hemma i stadselen respektive inte. En uppdelning vilken stärker segregationsprocessen (jfr Molina 2005: 110-112; Sandercock 2003: 97-98). Att Norra Djurgårdsstaden planeras som ett
livsstilsområde konstruerad kring en social sammanhållning har även
likheter med idéerna bakom grannskapsplaneringen, som kritiserats
för att vara en avgörande orsak till boendesegregationen (jfr Tunström
2009: 160; Lilja 2008: 182)
Järvalyftet utgör ett exempel på hur olika typer av mångfald också
värderas olika i planeringen. I Järvas stadsdelar finns en exceptionell
mångfald beträffande både människor och verksamheter. Denna
mångfald är emellertid inte överensstämmande med den kulturella
majoritetens syn på vad som utgör en eftertraktad mångfald. Därför
förminskas denna mångfald i planeringen i enlighet med en målsättning att förändra området åt ”mainstream-hållet”. Den mångfald som
eftersöks är en kulturellt accepterad sådan som därmed ska vara attraktiv för majoritetsbefolkningen. Jämfört med Norra Djurgårdsstaden kan Järvas stadsdelar dock fortsatt förväntas innehålla en mångfald av både människor och verksamheter i den meningen att den existerande mångfalden i någon form kommer finnas kvar även om ambitionen är att komplettera den med en mer normaliserad mångfald.
Järva kan i det avseendet komma att i större utsträckning än andra
delar av staden vara en plats för den mångfald av stadsliv och människor som Jacobs efterlyser, även om stadsidealet inte är detsamma.

Medborgardeltagande – vilket värde har det?
En deltagande och demokratisk planprocess är ett viktigt inslag för en
socialt hållbar och rättvis planering. Medborgardeltagande är en social
strategi för att i första hand representera och inkludera marginaliserade
och vanligen förbisedda grupper i planeringen för att också dessa
grupper ska få sina behov tillgodosedda i planeringens (se Campbell
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och Fainstein 2003: 171-172; Healey 1996: 251-253). Medborgardeltagandet har en viktig plats i Stockholms planeringsretorik och praktik. Deltagandets tillvägagångssätt, funktion och inflytande skiljer sig
dock åt beroende på planeringens förutsättningar och målsättningar. I
Järva utgör dialogprocessen med de boende utgångspunkten för planeringen att ta avstamp i medan den i Norra Djurgårdsstaden är en del av
ett större offentligt-privat samarbete (jfr Khakee och Elander 2001:
246-247). Medborgardeltagandets funktion i planeringen och möjligheten att uppnå de högt ställda sociala ambitionerna har emellertid
kommit att ifrågasättas, särskilt när deltagandet sker i sammanhang
med starka ekonomiska intressen som vid ett nyliberalt tillstånd för
planeringen (jfr McGuirk 2001: 207ff; Sager 2011: 164). Detta medför
att medborgardeltagandets reella funktion för ett rättvist utfall kan
ifrågasättas. Kritiken mot medborgardeltagandet funktion vad avser att
infria dess sociala ambitioner är relevant för Stockholm, och i synnerhet för planeringen av Norra Djurgårdsstaden.
Det offentlig-privata samarbetet i planeringen för Norra Djurgårdsstaden styr villkoren för medborgardeltagandet. Norra Djurgårdsstaden planeras i huvudsak på marknadens villkor, i linje med politiska
ambitioner samt i enlighet den nyliberala planeringsdiskursen om vad
som är det bästa sättet att planera och bygga stad på. Detta har inneburit att deltagandet främst haft funktionen av att vara informerande. De
nyliberala planeringsformer som dominerar planeringen för Norra
Djurgårdsstaden medför således en instrumentell och symbolisk användning av medborgardeltagande i planeringen (jfr Arnstein 1969:
216ff; Swyngedouw m.fl. 2002: 570-571).
De medborgare som inkluderats från närområdet för att delta i planeringen utgör inte heller ett representativt urval av Stockholm befolkning. I en redan segregerad stad utgörs närområdet av i huvudsak
socioekonomiskt välbärgade individer. Vid planerandet för nya stadsutvecklingsområden är bred konsultation med grupper som bor utanför
området och stadsomfattande övervägande för att andra ska komma
till tals viktigt (jfr Fainstein 2010: 175). Eftersom deltagandet inte
inkluderar nödvändiga förutsättningar för att uppfylla den huvudsakliga sociala aspekten av medborgardeltagande, mångfald av individer
och representation av marginaliserade grupper, fungerar medborgardeltagande snarare som ett sätt att rättfärdiga planeringen och anpassa
den för valda målgruppers intressen och behov (jfr Sager 2011: 180).
I Järva har ett omfattande dialogarbete gjorts, och görs, för att inkludera de boende i planeringen. Målsättningen är att de boendes synpunkter och erfarenheter inkluderas i planeringen, men också att det
ska fungera som förtroendeskapande för planeringen samt höja plats-
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och samhörighetskänslan för de boende i sin stadsdel genom att de blir
delaktiga i utvecklingen. Medborgardeltagandet handlar således inte
enbart om att samla in erfarenheter för hur stadsdelarna ska utvecklas
(jfr Arnstein 1969: 216ff). Planeringen för Järva, och medborgardeltagandet, grundas också i ett dilemma. Planeringen är avsedd att utgå
från de boende samtidigt som den ska göra stadsdelarna eftertraktade
för en ny kapitalstarkare grupp av Järvabor. Problematiken har att göra
med i vilken utsträckning de nu boendes erfarenheter och behov införlivas i planeringen. Eftersom Järvalyftet utgår från en nyliberal inriktning och planeras för att vara attraktivt för en ny grupp av Järvabor
kan de boendes möjlighet att styra inriktningen för planeringen i någon långtgående utsträckning ifrågasättas. Särskilt i de fall de boendes
synpunkter inte är förenlig med uppfattningen om vad som är den
attraktiva staden i planeringen. Detta eftersom en nyliberal planeringsinriktning i normalfallet prioriterar tillväxt över social hållbarhet (jfr
Sager 2011: 180). Den kritik som har förekommit från en grupp av
boende kring förändringen av Husby har visat att denna fråga är aktuell. Planeringen har avstannat som ett resultat av problematiken och
frågan som behöver lösas är i vilken uträckning staden ska lyssna på
dessa boende eller om man ska utgå från det sätt att bygga stad på som
man ”vet” är det bästa (jfr Stockholms stad 2010b: 9).

Segregationen cementeras
Planeringen kan, vilket jag tog upp i inledningen av denna avhandling,
både medverka till och motverka segregation och orättvisor. Svensk
planering har kritiserats för att fungera som en aktiv medskapare till
segregationsproblematiken samtidigt som att insatser för att motverka
densamma inte har varit tillräckliga (Molina 2005: 108-112). Denna
kritik är fortsatt relevant. Det överordnade nyliberala planeringstillståndet för Stockholms planering, med planeringen av Norra Djurgårdsstaden som framträdande exempel, tillsammans med antisegregationsåtgärder för planeringen som varken är ett konsekvent
inslag eller innehåller de nödvändiga beståndsdelar som krävs, medverkar till att segregationen befästs.

Blandat boende utan prisvariation – ett mål utan medel39
Att planera för ett blandat boende är en strategi för Stockholm för att
motverka boendesegregation. En förutsättning för att strategin ska
39

Efter Holmqvist (2009).
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uppfylla sitt syfte är att det finns bostäder i olika prisklasser, således
att det råder en prisvariation. Att enbart blanda upplåtelseformer är
inte tillräckligt (Andersson m.fl. 2006: 46). I planeringen av Järva och
Norra Djurgårdsstaden realiseras denna strategi på olika sätt och med
varierande innerbörd. I Järva, med en dominans av hyresrätter, finns
en vilja, och planer, på att komplettera med bostadsrätter och äganderätter för att därigenom attrahera en ny grupp Järvabor och uppnå
social blandning. Blandat boende i Norra Djurgårdsstaden är detsamma som en blandning av upplåtelseformer, bostadsrätter respektive hyresrätter, samt i viss mån även kategoriboende för studenter
respektive äldre. Genom att blanda upplåtelseformer förväntas befolkningen bli blandad. Att det däremot kommer att vara dyrt att bo i dessa
nyproducerade lägenheter, i såväl bostadsrätt som hyresrätt, och vad
detta får för konsekvenser för den faktiska blandningen av befolkningssammansättningen förbises. För Norra Djurgårdsstadens del
saknar således blandningen av upplåtelseformer betydelse ur segregationssynpunkt. I och med kostnaderna för att bo i stadsdelen finns det
inget som talar för en heterogen befolkningssammansättning vad avser
inkomstblandning.
En av nödvändig förutsättning för en rättvis stad, och för kriteriet
om rättvis fördelning (Fainstein 2010: 173), är också att det finns bostäder i olika prissegment och särskilt att det finns, och fortsätter finnas, billiga bostäder. Bostäder för personer med en begränsad ekonomi är en brist i Stockholm. Även om bostadspolitiska beslut är en
fråga för den nationella politiska arenan har kommunen betydande
möjligheter att styra inriktningen för byggandet och med det också
prisnivån till viss del. Stockholms stad bedriver en aktiv markpolitik
och ställer krav på involverade byggherrar, vilket Norra Djurgårdsstaden är ett exempel på. Kraven handlar emellertid i det närmaste bara
om upplåtelseform, kvalitetskrav för gestaltning och miljöaspekter,
inte om prisbilden. Resultatet är att bostäderna prissätts av marknadens aktörer vilka saknar ett rättvisetänkande. I Järva däremot existerar i dagsläget vad som kan uppfattas vara billiga bostäder, åtminstone vad avser jämförelse med övriga staden och nybyggnation.
Dessa bostäder står emellertid inför renovering och hyreshöjningar.
Även om renoveringar är nödvändiga eftersom lägenheterna generellt
har försummats under en längre tid, riskerar de ökade boendekostnaderna att tränga ut de mest socioekonomiskt marginaliserade grupperna (jfr Westin 2011: 5). I Järvas finns följaktligen en avsevärd risk för
att boendet generellt blir dyrare, både till följd av blandningsstrategin
som legitimerar ett dyrare boende och hyreshöjningen.
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Järva och Norra Djurgårdsstaden – två olika delar av
staden
Stockholm har som mål att planeras med ett helhetsperspektiv. Det är
ett helhetstänkande som ska uppmärksamma hur stadens delar förhåller sig till varandra för att möjliggöra en bra helhet utan sociala skillnader mellan områden. Hur planeringen för Järva respektive Norra
Djurgårdsstaden kan förväntas påverka stadsdelarnas inbördes relation
är relevant för att förstå om planeringen medverkar till eller motverkar
segregation. Insikten om segregationens relationella karaktär fungerar
som argument varför detta är viktigt. För att bryta segregationsmönstret behöver integrationstänkandet influera all planering, inte bara i de
utsatta områden där segregationen upplevs som ett problem (se Andersson 2005: 69-71; Holmqvist 2009a: 38-39; Lahti Edmark 2002:
124). Anderssons (2005: 70) figur (figur 11), som belyser segregationens relationella karaktär och områdesbaserade insatser för att bryta
segregationen, lämpar sig väl för att förstå Järvalyftet och Norra Djurgårdsstadens relation och hur planeringen cementerar segregationen:

Figur 11. Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden relationella förhållande. Modifierad efter Anderssons (2005: 70) figur.

Järva och Norra Djurgårdsstaden inbördes förhållande skiljer sig åt
avsevärt. Järvas stadsdelar befinner sig initialt i botten, men med planeringen ämnas de flyttas uppåt/vänsterut i områdeshierarkin medan
Norra Djurgårdsstaden planeras för att etablera sig i toppen. I ett antisegregationsperspektiv för Stockholm vore det önskvärda att Norra
Djurgårdsstaden planerades för att vara i mitten. Ett då tänkbart scena-
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rio samtidigt som Järva lyfts är att segregationen minskar. Utfallet nu
blir istället att planeringen bidrar till att segregationen cementeras i
och med att Norra Djurgårdsstaden planeras för att vara förbehållet
betalningsstarka bostadskonsumenter. Slutsatsen är att Järvalyftet och
planeringen för Norra Djurgårdsstaden är exempel på hur planeringen
av två av stadens stadsdelar inte håller samman vad gäller att motverka segregationen i Stockholm. Det är inte tillräckligt att försöka
lyfta ett område samtidigt som ett annat planeras för att vara högt upp
i hierarkin. Planerandet och byggandet av livsstilsområden för socioekonomiskt starka grupper som Norra Djurgårdsstaden innebär att segregationen cementeras. Norra Djurgårdsstaden kan med fördel relateras till argument om livsstilssegregation (Andersson 2007: 10) och
planerande för nya ”monokulturer” (Delegationen för hållbara städer
2012: 15).
Det helhetsperspektiv som är en utgångspunkt i planeringen för att
möjligöra en sammanhållen stad är följaktligen inte ett konsekvent
inslag i planeringen, åtminstone inte vad gäller hur boendesegregationen kan förväntas påverkas av planeringen. Järvalyftet utgår från
denna problematik medan den lyser med sin frånvaro i planeringen av
Norra Djurgårdsstaden. Planeringen av Järva och Norra Djurgårdsstaden bidrar också till den existerande uppfattningen att segregationen i
synnerhet upplevs som ett problem i socialt utsatta bostadsområden,
och att segregationsproblematiken därför avgränsas dit (jfr Lilja och
Pemer 2010: 37; Molina 2005: 106). Segregationen i Norra Djurgårdsstadens fall är inget samhällsproblem, utan en samhällslösning för att
kunna konkurrera i det globala sammanhanget.
En tänkvärd diskussion i sammanhanget är också vad följden blir
för Stockholms helhet om Järvalyftet blir lyckat och Järva avancerar i
områdeshierarkin. I enlighet med Anderssons (2005: 70-72) resonemang är det troliga scenariot att om Järvalyftet stadsdelar lyfts gör det
de på något annat områdes bekostnad. Järva byter då bara plats med en
annan stadsdel, i Stockholms fall dock troligen beläget utanför
kommungränsen. Om flera liknande områden som Järva, belägna i
Stockholms stad skulle höjas, med ökade boendekostnader till följd
(motsvarar B i figuren) finns också en överhängande risk att de mest
marginaliserade grupperna pressas vidare på bostadsmarknaden utåt
till Stockholms kranskommuner. Dessa två scenarier skulle följaktligen kunna innebära att det i förlängningen inte finns plats för socioekonomiskt svaga grupper inom stadens gränser. Med den inriktning
för planeringen som föreligger, och det tryck på bostäder som är i
Stockholm, är detta i förlängningen är troligt utfall. Hela Stockholm
skulle i så fall bli en gentrifierad huvudstad.
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Mot en social planering och en rättvisare stad –
normativa reflektioner
Stockholms planering uppfyller inte kriterierna för en rättvis stad.
Detta även om flera av inslagen i kriterierna för ett rättvist utfall –
rättvis fördelning och mångfald (Fainstein 2010) samt sammanförande (Fincher och Iveson 2008) – kan urskiljas för Stockholms planering. Anledningen är att de sociala strategierna inte prioriteras i
praktiken då de sker på nyliberala premisser. I första hand är det planerandet av Norra Djurgårdsstaden, som ett nyliberalt prestigeprojekt,
som är problematiskt för Stockholm som en icke-segregerad och rättvis stad. För Järva, med sin problembild, finns visst incitament för den
nyliberala inriktningen och planerandet för eftertraktade boende för att
motverka segregationen, så länge det inte medför att de nu boende
måste flytta till följd av exempelvis ökade boendekostnader.
Huvudargumentationen som ligger till grund för en rättvis fördelning är att planeringens utfall inte ska förfördela redan missgynnade
grupper utan istället stödja dessa. Det kan inte anses gälla för Stockholms planering eftersom planeringen är fördelaktig för medel- och
höginkomsttagare då dem är subjektet för planeringen. Planeringen
medverkar därmed till att stödja de redan socioekonomiskt starka på
bekostnad av marginaliserade samhällsgrupper. Avsaknaden av billiga
bostäder generellt och att Norra Djurgårdsstaden inte planeras för alla
är två principer som inte överensstämmer med kriteriet (jfr Fainsteins
2010: 36, 172-173).
Mångfaldskriteriet motsvarar att platser ska vara varierade och
blandade, såväl vad avser den fysiska miljön, utbud och innehåll som
den sociala sammansättningen. Planering för mångfald är detsamma
som planering för integration i stadsmiljön. Motsatsen till mångfald är
rumsliga gemenskaper och stadsdelar vilka är inkluderande eller exkluderande (Fainstein 2010: 174). Som jag berört i detta kapitel inriktas mångfalden i stadsmiljön för den eftertraktade målgruppen, vilket
tillsammans med livstilstänkandet för Norra Djurgårdsstaden kan
förväntas resultera i ensidiga stadsmiljöer och rumsliga gemenskaper.
En princip för Fainsteins (ibid.) mångfaldskriterium är också att planering ska främja integration och att inga bostadsområden redan i planeringsstadiet ska vara segregerade. Det gäller inte för Norra Djurgårdsstaden som planeras för att vara segregerat.
Sammanförande motsvarar att planera för möten mellan människor
som skiljer sig från dem själva. I de fall möten sker på någorlunda lika
villkor kan den ömsesidiga acceptansen människor emellan öka och
förlängningen även integrationen. Mångfald i stadsmiljön är en förut-

238

sättning för att dessa möten ska kunna ske. De rumsliga gemenskaper
och den brist på mångfald som planeringen av Norra Djurgårdsstaden
resulterar i försvårar dock möjligheten till möten mellan människor
med olika bakgrund och erfarenheter eftersom gemenskapen på en
plats förmedlar vem som hör dit respektive inte. Således är det troligt
att främlingar, vilka inte passar in i gemenskapen identifieras som ”de
Andra”. Det medför i sin tur svårigheter för människor att träffas på
någorlunda villkor då detta ställningstagande grundas i ett avståndstagande och därmed att människor identifierar sig mot varandra (jfr
Fincher och Iveson 2008: 149ff).
Frågan som behöver ställas är hur Stockholm kan planeras för att
bli mer rättvist och mindre segregerat? På vilket sätt bör planeringen
förändras för att de sociala frågorna ska erhålla en starkare ställning i
praktiken och att Stockholm som en icke-segregerad och rättvisare
stad ska bli realistiskt? Innan jag återkommer till avhandlingens slutsatser görs här ett inlägg i debatten hur Stockholms planering kan
vara, och resultera, i ett mer rättvist utfall. Tre centrala aspakter lyfts
fram; vikten av att förändrade diskursen som omger planeringen, det
offentligas roll att ta ansvar och inte förminska den sociala problematiken samt behovet av sociala verktyg i planeringen.
En förändrar diskurs
Den övergripande målsättningen, om Stockholm på allvar vill utvecklas i enlighet med sina retoriskt högt ställda sociala ambitioner, måste
vara att stärka den sociala aspekten i planeringen genom att lyfta upp
de sociala frågorna på den politiska agendan. Det är ett arbete som
pågår men som behöver fortsätta och accentueras. I enlighet med
Fainsteins (2010: 19) resonemang uppfattar jag det som nödvändigt att
diskursen som omger planeringen behöver förändras för att en rättvisare stad ska bli möjlig. Istället för skapa attraktivitet kring, och
marknadsföra Stockholm efter, i huvudsak ideal kopplade till företagsinvesteringar och den framgångsrika invånaren skulle Stockholms
målbild kunna vara att bli världens rättvisaste stad. Stockholm skulle
då också utmärka sig specifikt i konkurrensen mellan städer (jfr Harvey 1989: 12; Zukin 2011: 287).
Avgörande för att diskursen som omger planeringen ska kunna förändras är att diskursen om vad som utgör en attraktiv stad, eller snarare vad denna stad ska innehålla, också förändras. Med en förändrad
stads- och planeringsdiskurs, som inkluderar en syn på staden som
värdesätter integration och mångfald i dess egentliga betydelse, kompletterad med mer reella och praktiska inslag i planeringen som understödjer den sociala närvaron i planeringspraktiken, skulle utvecklingen
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kunna vändas. De sociala frågorna i planeringen kan då förväntas
erhålla en starkare och mer frikopplad position från den nyliberala
ansatsen i planeringen och det relaterade synsättet på staden. Att en
förändrad diskurs utövar inflytande över planeringen är miljöfrågorna
exempel på. De senaste åren har miljöfrågan kommit att få en stark
position i stadsbyggandet. En politisk och allmän miljömedvetenhet
har skapat en efterfrågan som förändrat planeringsinriktningen och
stadsbyggandet. Skillnaden mot det sociala är att det miljörelaterade
blivit ekonomiskt attraktivt att planera för. Det kan inte de sociala
värdena förväntas bli på samma sätt eftersom de som marginaliseras i
planeringen i regel är de med minst betalningsförmåga (jfr Sager
2001: 181).
Det offentligas ansvar att inte förminska det sociala
En förutsättning för närvaron av sociala inslag i planeringen och möjligheten att planera för en rättvis stad har kopplats till det offentligas
funktion och ansvarstagande i planeringen (se Fainstein 2010: 175;
Fincher och Iveson 2008: 168). Ett ansvarstagande för staden bör vara
kopplat till skyldigheten att redogöra för att de förväntade sociala
konsekvenserna av planeringen blir uttalade och synliga. Vid exempelvis större planeringsinsatser, som Norra Djurgårdsstaden, bör det
offentliga ha ett ansvar att redovisa hur realiserandet av projektet kan
förvänas påverka staden, och eventuellt regionen, på ett helhetsplan.
Det är exempelvis centralt att skapa en medvetenhet kring de nyliberala konsekvenserna för segregationen i planeringen för områden som
Norra Djurgårdsstaden. Som det är nu anpassas den sociala innebörden i planeringen likväl som att den sociala problematiken förminskas
för att planeringen, och staden, inte ska framstå i dålig dager i kontrast
till den attraktiva bild som planeringen ska medverka till. Problematiska inslag bör uttryckas explicit för att inte hamna i en situation där
de legitimerar planeringen. I annat fall blir konsekvensen, som nu, att
de sociala inte prioriteras och att skillnaderna ”byggs fast”.
Sociala konsekvensbeskrivningar och utvärderingar i planeringen
Stockholms planering är ett talande exempel på att sociala ambitioner
inte är tillräckliga i en marknadsorienterad kontext. Detta även då
Stockholm kan anses ha stora möjligheter att bedriva en rättvis planering. Utrymmet för offentlig makt existerar genom planmonopolet,
markägandet och de egna bostadsbolagen. Dock används makten inte
fullt ut och särskilt inte för att ställa sociala krav i planeringen som
situationen är nu. Att förutsätta att det offentliga, och planerarna med
sin kunskap, företräder olika gruppers behov är inte rimligt. Särskilt
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inte i en situation där politiska och privata intressen tillsammans formar ett maktfält, som i första hand är inriktat mot att skapa ekonomisk
tillväxt. För att göra det, och för att sociala ambitioner ska kunna omsättas i praktiken, behövs explicita strategier för att det ska bli ett konsekvent och reellt inslag i planeringen.
Ett verktyg i planeringen bör vara sociala konsekvensbeskrivningar och utvärderingar. Miljökonsekvensbeskrivningar används för att
erhålla en helhetssyn över miljöpåverkan vid en planerad förändring
av miljön. På samma sätt som miljökonsekvensbeskrivningar behöver
genomföras bör sociala konsekvensbeskrivningar vara ett vedertaget
inslag i den tidiga planeringsfasen. Sociala konsekvensbeskrivningar
bör baseras på ett helhetsperspektiv som förutser hur planeringen inverkar på exempelvis segregationsmönster och hur planeringen tar till
vara olika gruppers behov och erfarenheter. Genom att inkludera ett
sådant inslag i alla planeringsområden, särskilt de nya stadsutvecklingsprojekten, blir det svårare att negligera stadsomfattande frågor om
segregation och rättvisa i hela staden (jfr Bradley 2005: 182).
Det har börjat dyka upp olika typer av hållbarhetscertifiering av
byggnader och stadsdelar som väckt intresse i planeringen. Certifieringssystem mot vilka planeringen och den tilltänkta stadsmiljön ska
kunna bedömas. De är i huvudsak inriktade mot en miljöaspekt men
inkluderar i vissa fall även en social aspekt. En förutsättning för att
dessa certifieringssystem ska ha ett reellt värde är att de ställer sådana
krav på planeringen som är nödvändiga för ett rättvist utfall av planeringen. Det finns en övergripande risk att bedömningen anpassas till
vad som anses ”rimligt” att åstadkomma för att planeringen ska få
höga betyg. Anledningen till detta är att incitamenten att använda
dessa konsekvensbeskrivningar i rådande nyliberala planeringskontext
minskar ifall det finns en överhängande risk att få låga poäng. Men i
sådana fall förlorar certifieringen dess syfte och fungerar istället även
det som ett sätt att legitimera projektet i fråga.

Avslutande ord
Avslutningsvis återvänder jag till den övergripande frågan för avhandlingen; Ett Stockholm i världsklass – hur och för vem? Det korta svaret är att Stockholm planeras med en nyliberal planeringsansats som
värdesätter innerstadens stadsbyggnadskvaliteter, stadsliv och konsumtionskultur. Det är ett stadsideal, och en planering, som är anpassad för en köpstark urban medel- och överklass. Hur Stockholm planeras hänger följaktligen ihop med för vem det planeras. De fyra slutsat-

241

ser som lyftes fram i början på kapitlet underbygger detta ställningstagande och medverkar till att svara på syftet, det vill säga om Stockholms planering motverkar segregation och medverkar till en rättvisare stad.
Framträdande för Stockholms planeringsinriktning är en preferens
och företräde för privata, konkurrenskraftiga och marknadsorienterade
lösningar på urbana problem och att tillväxt och utveckling ges en
högre prioritet än sociala mål. Den nyliberala planeringsdiskurs som
dominerar Stockholms planeringsinriktning formar innehållet för planeringens sociala målsättningar. Detta medverkar till en avsaknad av
ett reellt socialt ansvarstagande i planeringen, vilket är en anledning
till varför de sociala målsättningarna som är en betydande del av planeringen inte ”fungerar”. I en nyliberal ordning blir det sociala en
retorisk figur och även om sociala målsättningar existerar retoriskt,
prioriteras de inte i praktiken.
En anledning till att det sociala hamnar i skymundan är att planeringen i första hand riktas mot eftertraktade individer som anses medverka till Stockholms fortsatta positiva utveckling. Dessa kapitalstarka
individer motsvarar planeringens nyliberala subjekt. Att planera staden, och anpassa den, efter denna grupps anspråk och värderingar är
centralt för planeringsinriktningen. Ett livsstilstänkande gör sig gällande i planeringen som utgår från innerstadens urbana livsstil och
konsumtionsmönster. I Järva planeras för att skapa utrymme för den
urbana livsstilen genom nya innehållsrika stråk som utgår från innerstadens kvaliteter. I Norra Djurgårdsstaden planerar för en hållbar
livsstil. Det är en ekologisk storstadslivsstil reserverad för medelklassen och övre medelklassen. Stadsidealet och tillhörande stadsliv som
eftersöks i planeringen utgår från föreställningar kring detta nyliberala
subjekt och inriktas mot att anpassa staden efter detsamma.
Den främsta sociala planeringsstrategin är det täta och blandade
stadsidealet efter Jane Jacobs ideal Stadsidealet framhålls i planeringen som en strategi att komma till rätta med identifierade sociala problem. Segregation, möten i det offentliga och en upplevd känsla av
trygghet ska förändras till det bättre med hjälp av stadsidealet. Men
det är ett stadsideal och socialt liv som inte nödvändigtvis främjar det
grundläggande inslaget av mångfald av människor och verksamheter.
En stadsdel som Norra Djurgårdsstaden, vilken planeras för framgångsrika individer och efter särskilda sätt att leva och vara på, bidrar
till en lokal gemenskap på denna grupps villkor. Planeringen är därmed medskapare till vem och vilka som hör hemma på en plats respektive inte. Hur stadsidealet används i planeringen, och vad det
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inrymmer för värden, behöver därför problematiseras när det gäller
dess sociala innebörd.
Med nuvarande planeringsinriktning kommer segregationen att
cementeras och Stockholm fortsätter att vara en delad stad. Den nyliberala inriktningen och avsaknaden av fristående och reella sociala
strategier utgör förutsättningar för detta. Planeringen för Järva och
Norra Djurgårdsstaden synliggör att helhetsperspektivet i planeringen
inte är konsekvent. Medan Järvas stadsdelar ska lyftas för att närma
sig och bli som andra stadsdelar planeras Norra Djurgårdsstaden för
att inte vara som andra stadsdelar. Norra Djurgårdsstadens ska vara i
en klass för sig och utmärka Stockholm i den globala konkurrensen
mellan städer. En relationell karaktär mellan områdena består således.
Stockholm må utmärka sig som en stad i världsklass i många avseenden. Men att staden är, eller att planeringen skulle medverka till
Stockholm som, en icke-segregerad och rättvis stad är inte en av
dessa. Med det nyliberala tillståndet och det relaterade subjektet som
är i fokus för planeringen uppfyller inte planeringen den retoriska
målsättningen om att Stockholm ska planeras, och vara en stad, för
alla. Istället kan Stockholms planering förväntas resultera i en exkluderande stad reserverad för invånare med arbete och högre inkomster.
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Summary

Introduction
The urban environment is characterised by socio-economic polarisation, unequal living conditions, and inequities. A neoliberal social
revolution over the last thirty years has given rise to a class society,
resulting in cities becoming increasingly polarised and divided between different social groups. Residential segregation – in the sense
that high- and low-income earners and different ethnicities live separately from one another – is a fundamental cause of urban inequities as
this affects the city’s residents differently. Those primarily negatively
affected by segregation – even if segregation also has several consequences at both the city and community level – are residents of socially deprived areas that are home to many poor, low-educated and foreign-born people. People living in these areas experience, for instance,
social exclusion as a result of the neighbourhoods, and the residents
themselves, having been stigmatised and acquired a negative image.
In this context, urban planning plays an important role as it can
function both as a cause and as a solution. Planning is the social practice that determines how our cities should look, and the built environment – the outcome of this planning – forms spatial structures and
contexts that have consequences for the city’s inhabitants, ones that
differ depending on, for instance, socio-economic status and ethnicity.
Residential segregation is an obvious example of this. Planning has
been identified as both a cause of residential segregation and as a contributor to the existence of urban inequities. Just as planning has contributed to segregation and inequity, it is also thought that planning
can counteract these processes and create a city in which people do
not live segregated or experience inequitable conditions to the same
extent as now.

A study of Stockholm’s planning
Stockholm is expanding. By the early 2020s, the city’s population is
expected to reach one million – an increase of approximately 100,000
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people. The political majority’s objective of dealing with this population increase, together with an ambition of being a growing and constantly evolving city, is to build 140,000 new homes by 2030. This is
not just about building new homes for a growing population, however.
Stockholm has an ambitious planning objective of the realisation and
further development of the city. The vision of the city is ‘a worldclass Stockholm’. Like the level of ambition overall, there is a high
level of social ambition for the planning. There is a desire for the
planning to reduce the social and economic disparities between different neighbourhoods. Socio-economic polarisation and segregation are
very much in evidence in Stockholm, whose neighbourhoods are
clearly divided regarding who lives where, in particular between the
city centre and the suburbs, and the residential districts and the suburbs. The overall social planning objective is to create a socially cohesive city for everyone.
The development Stockholm now faces presents a unique opportunity to plan the desired direction of the Stockholm of the future,
which in this thesis is equated with a more just and non-segregated
city. This corresponds to a socially inclusive city in which people can
participate in urban life on equal terms and have the same opportunities and potential regardless of their background and socio-economic
status. Just as the development scenario provides the opportunity to
transform the city for the better, there is also the risk of ‘damaging’
the city by contributing to continued residential segregation and inequities. To find out which path Stockholm has chosen to take, this thesis studies the city’s planning, the aim of which is to examine how and
for whom Stockholm is being planned, in an attempt to thus clarify
whether the planning reduces segregation and contributes to the creation of a more just city.
Stockholm’s planning and its social approach are examined by
studying planning ideals, perceptions and strategies, at the city level as
well as for the current planning of two areas – Järva and Stockholm
Royal Seaport. Vision Järva 2030 and Stockholm Royal Seaport are
examples of two planning cases, each with a different starting point
and different circumstances. These two examples of planning stem
from two types of social challenge, and the goal of a non-segregated
and just city. This deals both with what the planning does with what
already exists and what it adds by way of new structures. In other
words, whether residential segregation is being planned for and ‘built
out of existence’, or whether this segregation is being further cemented and, by extension, social disparities and inequity. Studying the
planning of two distinct areas, each with a different starting point and
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prerequisites for planning, is relevant to understanding how Stockholm’s different parts fit together, and for which city – in its entirety –
one is planning.
The suburbs of Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby and Tensta
are located in Järva in north-west Stockholm, roughly a twenty-minute
ride from T-Centralen metro station. These suburbs were mainly built
between 1965 and 1975 as part of the Million Homes Programme40
and are now among the most immigrant dense and socio-economically
deprived in Stockholm. The inherent problems relate to both the socio-economic situation and the physical environment consisting primarily of numerous blocks of flats. Vision Järva 2030 is a strategy to
develop these suburbs. The overall planning objective is for these
suburbs to become attractive to everyone, and so no longer be segregated. Stockholm Royal Seaport is one of the identified urban development areas in Stockholm’s expansion. Plans are afoot for this district to meet Stockholm’s population growth and the associated demand for primarily housing and jobs. The new district is being
planned as an expansion of Östermalm in central Stockholm. Close to
the water and a short distance from the city, the land is today used
primarily for older industries and port activities. The plans for the area
include a total of around 12,000 new homes and 35,000 jobs, with the
completion of the district scheduled for around 2030. This means that
more than 60,000 people are expected to have an established link with
this district once completed. The vision is for Stockholm Royal Seaport to become a world-class eco-district.

Research approach and methodology
The research approach of this thesis is based on a fundamental ontological and epistemological stance on reality and knowledge of this
reality as socially constructed and subjective. One reason for this social constructivist approach is that I discern planning as a social and
discursive practice strongly influenced by dominant ideas in society.
Having a critical perspective to one’s research is a central aspect of
the social constructivist and discourse theory approaches. This standpoint, in combination with my identification of inequities in society,
segregation being an obvious example, means that I have a critical
approach when studying Stockholm’s planning. The empirical material is obtained with qualitative data collection methods; it has been

40

The Million Homes Programme was a political decision to build one million
homes in Sweden between 1965 and 1974.
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conducted by means of textual analysis of planning documents and
interviews with those involved in the planning.

Social planning in a neoliberal planning context
A tenet of current planning discourse is that planning should be done
in accordance with the idea of sustainable development. This equates
to giving social, economic and ecological issues equal consideration.
Consequently, the promotion of social sustainability through planning
is a prominent feature. Contemporary postmodern planning ideals take
as their rhetorical starting point that people are different and have
varied needs. The normative basis is that planning should take the
city’s diversity into account by planning for different social groups.
One of the overall planning objectives is that the outcome should benefit more people, and thus will reduce segregation and inequity.
City diversity, according to the ideas of Jane Jacobs, serves as an
ideal city for the urban life sought through planning. It is a vibrant city
where people from different backgrounds, and for various reasons,
meet in the public sphere. The city neighbourhood’s urban ideal of
mixed housing and businesses that contribute to a concentration of
people serves as a model. In Swedish planning discourse, Jacobs’s
ideal city has been constructed in terms of ‘the good city’. The good
city is based on the urbanity Jacobs advocates, which is in stark contrast to the sprawling suburbs of modernism, which serve as the symbol for what planning seeks to move away from.
The planning ideals associated with socially sustainable development usually, however, conflict with a neoliberal planning mindset,
one that shapes both the planning conditions and approach and benefits economic growth. The planning method can be described as neoliberal both with regard to the considerable influence of private actors, and because the public sector acts in a market-oriented and entrepreneurial manner. As for the approach, the neoliberal mindset means
a new attitude towards the function of the city, urban life and the notion of what is an attractive city, and who populates it. The view is
that one of the primary tasks of planning is that the built environment
must be suited to competition. Consequently, planning is seen as having been constructed around a discourse of strengthening competitiveness with the objective of marketing the city to attract private investment and successful individuals. Linked to the neoliberal planning
strategies and outcomes are large-scale urban development projects,
gentrification and privatised public spaces and residential areas.
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The existing criticism of the neoliberal development is directed
primarily at the fact that the dominant market-oriented planning approach is largely at the expense of social planning ambitions and that
the planning favours socio-economically strong groups. In turn, this
leads to processes of inclusion and exclusion, as well as greater residential segregation as a result of an increase in the socio-spatial disparities between the different parts of the city. Consequently, a planning paradox is that whilst the planning ideal advocates a socially
sustainable development, the neoliberal planning mindset values a
growth-oriented planning approach. The planning ideal and context
thus include a conflicting relationship between social and economic
planning incentives.
Neoliberal urban development has increasingly been questioned
and challenged, which has in turn resulted in research and discussion
on what the city can be instead, and how it can be more just. A relevant question in this context is whether it is possible to plan a just city
within the prevailing social system. From a pragmatic standpoint, the
just city, or rather the more just city is seen as achievable within the
prevailing political-economic social context. A prerequisite, however,
is that the planning discourse goes from focusing on contributing to
competitiveness to equitable decisions, which in turn helps produce an
just planning outcome. Planning theory for a just city includes both a
process focus and an outcomes focus. In the postmodern planning
ideal, considerable attention has been given to the equitability of the
process in accordance with the idea that this also results in a just outcome. An equitable and inclusive process has, however, been shown
to be a somewhat unattainable ideal as a result of, for instance, power
relations and representativeness problems. Consequently, civic participation in planning is not seen as sufficient. For example Susan Fainsteins normative ideal for a just city instead argues for a greater focus
on the outcome, even if the core principles continue to be the democratic aspect and the fact that the planning process should represent all
interests, in particular those of marginalised groups.
Three other criteria have been identified in the thesis that the planning needs to take into account and fulfil in order for the outcome to
contribute to the creation of a just city: equity, diversity and encounter.
These criteria make planning demands regarding social equitability.
Equity assumes that planning will strengthen and benefit the position
of marginalised groups regarding how specific planning decisions
affect them. A fundamental precondition for socio-economically marginalised groups having a place in the urban environment is affordable
housing. Diversity refers to both the physical environment and the
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social composition of places. Planning should help to create multifunctional environments and promote integration. Conversely, planning should reject the planning of communities, which is detrimental
to diversity and integration. Encounter emphasises the importance of
public encounters between people from various backgrounds and with
different experiences. Planning here plays an important role in helping
to create environments that increase the likelihood of different social
groups being able to live close to one another. A shared context in
which people are not circumscribed by their perceived identity is advantageous in order to meet on similar terms.

Stockholm’s planning
Stockholm is a city with a long and active tradition of planning, one
that during much of the twentieth century, up until the end of the
1970s, was driven by a social discourse based on a vision aiming to
create an egalitarian and less disparate society. However, this has been
criticised for being a social planning failure as, for instance, the urban
structure with its suburbs and the distribution of housing has contributed to segregation. The social dimension remains a central aspect of
the planning discourse on Stockholm’s planning. Yet the planning is
shaped by the changed political-economic conditions, with the overriding planning theme being how Stockholm can and should be internationally competitive and, related to this, how Stockholm should be
developed to become a more appealing city and attract business and
housing investment. Stockholm’s planning is regarded as an example
of a planning approach that is between the two extremes of a socially
sustainable and non-segregated city and the pursuit of continuous
growth and development. The planning is founded on postmodern
planning ideals and a social responsibility that advocates a socially
sustainable planning effort, approach and outcome, along with a neoliberal market-oriented development logic for planning. The planning
is in a dialectical state between these objectives and conditions for
planning. This dialectical state leaves its mark on the planning.

Vision Järva 2030
Vision Järva 2030 will be a new approach in what is a thirty-year
tradition of transformation and development planning to develop Järva’s neighbourhoods. Long-termism and a holistic perspective that
includes both social and physical planning efforts are part of this fresh
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approach. In particular, the planned radical physical transformations to
both the development and urban structure are unique to Vision Järva
2030 and the Million Homes Programme. Plans include central walkways in the neighbourhoods to mirror multifunctional and multitransport city-centre streets. Crucial to the success of Vision Järva
2030 is changing perceptions of the neighbourhoods and life in them.
The transformed development structure, the addition of new buildings,
and architecture that rejects the status quo play a vital role in this regard. Together, the planned changes should contribute to the creation
of a fresh image and identity for the neighbourhoods.
A planning dilemma is that it can be seen as having two target
groups, namely both the current and future residents of Järva. Citizen
participation conflicts, for instance, with wanting to take the current
residents’ situation and wishes as the starting point while also seeking
to attract other groups by way of new elements in the urban environment and planning approaches. The strategies and ambitions of Vision
Järva 2030 suggest that the planning focuses on the future residents of
Järva. For example, the image and identity the neighbourhoods should
convey are adapted to the majority population, while existing neighbourhood diversity is scaled back. The planning method is that if a
different identity is expressed to that of the majority population, the
area will not develop. The fear of being different is palpable, hence
the desire for Järva to be viewed like any other part of Stockholm.
New values in the form of housing qualities and urban life also exemplify the fact that the planning focuses on attracting new groups
with higher incomes. One example of this is the planned walkways, or
shopping streets, which aim to create the conditions necessary for
establishing shops and restaurants. There is a desire to normalise and
stimulate private consumption linked to city-centre consumption culture, which in turn relates to the modern big-city dweller. The same
city that attracts the middle class to the city centre should also serve as
a solution for Järva’s neighbourhoods. There is also the desire in Järva
to create urban-lifestyle spaces with walkways as consumption environments.
Consequently, the primary subject of the planning and the presence
of neoliberal planning strategies distinguish Vision Järva 2030 as
planned gentrification. It focuses more on breaking segregation by
planning for sought-after rather than current residents. Although Vision Järva 2030 and the transformations it entails can be criticised for
focusing primarily on future Järva residents, these changes are important and needed. They may bring about an improved situation for
also the current residents – provided they do not have to move or risk
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being excluded – and develop Järva’s neighbourhoods. Breaking segregation requires a social mix of people in the residential area.

Stockholm Royal Seaport
Major urban development projects have been identified as characteristic examples of the city’s neoliberal urbanisation. Stockholm Royal
Seaport is no exception as it represents a neoliberal prestige project.
This eco-district is being planned in accordance with an ambition to
market Stockholm and Swedish planning in the perceived competition
between cities. As a public–private partnership, the planning is founded on a development logic whose primary goal is achieving positive
growth. The planning of Stockholm Royal Seaport is in keeping with
the city’s and private stakeholders’ objectives, which lacks the notion
of equitability. The city adopts an entrepreneurial attitude to planning
in line with the public–private partnership it is based on. This is despite the fact that the city still holds a strong and leading position to
influence the planning approach and can make demands, which are
indeed made albeit not from a social perspective.
An explicit element of the planning is that the district focuses on
encouraging a sought-after group of individuals to move to the area.
Environmental profiling in the planning relates to both certain ways of
living and specific social population groups. For whom Stockholm
Royal Seaport is being planned is made explicit by including in the
planning the notion of sustainable lifestyles, but also the urban identity the planning seeks to create and the private stakeholders’ intended
target groups. Stockholm Royal Seaport is preparing a space in the
city for the urban lifestyle and the privileged, environmentally conscious city-centre dwellers. The quality of life planned for the district
relates to boat ownership, playing tennis and having an interest in
culture, for instance. A somewhat remarkable observation is that in the
planning there is no major difference in the public and private sectors’
target groups.
Yet the planning also includes most social objectives, and the ambition is for Stockholm Royal Seaport to be a place for ‘all’ promoters
of social integration. This corresponds to the paradox of the planning.
The social planning strategies intended to contribute to this include the
integration of the district with the surrounding area, planning for
mixed housing tenure and the use of public spaces as a place to meet.
However, these strategies lack the fundamental elements required for
Stockholm Royal Seaport to be a place for everyone. Planning the
district around monocultural lifestyle housing, mixed housing with no
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price variation and monofunctional public spaces means that we can
expect Stockholm Royal Seaport to be a homogeneous district rather
than a place for people from different backgrounds to live, meet and
integrate. The planning instead co-creates a local community and a
notion of who does and does not belong in the district. Consequently,
the social rhetoric legitimises the planning without it actually being
actualised.

Conclusions
The planning approach for Stockholm can be compared to a neoliberal
planning mindset. The city is being planned as a place of growth and
development. The competitive situation and holding one’s own are
palpable, and a main planning objective in line with this is promoting
urban growth. Stockholm thus exhibits an entrepreneurial planning
spirit. The planning rhetoric has gone from a social discourse on realising the objective of owning your own home to a neoliberal discourse
on creating the urban conditions for enterprise and a skilled workforce. The neoliberal mindset that dominates Stockholm’s planning
approach shapes the content of the social planning objectives. This in
turn contributes to the planning’s lack of real social responsibility,
which is one reason that the social objectives – a significant aspect of
the planning – do not ‘work’. In a neoliberal system, the social becomes a rhetorical figure, and even if the objective exists rhetorically,
it is not actually a priority.
One reason for this is that the planning primarily focuses on a neoliberal subject. The planning aim is to make the city attractive to
people who can be considered to contribute to Stockholm’s continued
positive development. In the planning, a lifestyle philosophy based on
the city centre’s urban city lifestyle and middle-class consumption and
activity patterns is in evidence. The plan for Järva is for new multifaceted walkways based on city-centre qualities to create urban-lifestyle
spaces. The plan for Stockholm Royal Seaport is a sustainable lifestyle with a high quality of life. It is the development of the urban
lifestyle in order for it to be regarded as even more attractive, corresponding to an ecological big-city lifestyle reserved for the middle and
upper-middle class. The planning focus on the neoliberal mindset and
subject does not fulfil the rhetorical objective of planning a Stockholm
for everyone.
The city ideal of a dense and diverse city is emphasised in the
planning as also a strategy by which to deal with identified social
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problems. It is intended to contribute to a vibrant city life by bringing
about human encounters and creating safe public spaces while also
integrating the city spatially. Yet this is a city ideal and social life that
do not necessarily promote the diversity of people and activities. One
reason for this is that it is based on notions of the neoliberal subject.
Diversity is primarily limited to economic interests and the planned
city life for the urban middle class and their consumer preferences. As
a result of this, the choice and mix of activities are limited. The lack of
diversity in turn means a lack of individuals, the upshot being people
from various backgrounds and with different experiences do not meet
in the public sphere. How the city ideal is used in the planning and
what it contains therefore need to be problematised in terms of their
social significance.
Stockholm’s current planning approach will cement segregation
and it will continue to be a divided city. The neoliberal approach and
the lack of independent social strategies are prerequisites for this.
Järva Vision 2030 and the planning of Stockholm Royal Seaport also
reveal the inconsistencies of holistic planning. While Järva’s neighbourhoods are to be improved in order to gradually be like other
neighbourhoods, Stockholm Royal Seaport is not planned to resemble
other neighbourhoods, but will be in a class of its own and set Stockholm apart in the competition between cities. The relational character
between the areas endures, hence segregation.
By way of conclusion, I return to the main question of this thesis: a
world-class Stockholm: how and for whom? The short answer is that
Stockholm is being planned by means of a neoliberal planning approach that values the city centre’s urban qualities and urban life for
the modern, resource-rich big-city-centre dweller and their preferences. How Stockholm is being planned is thus interconnected with
whom it is planned for. This leads to the conclusion that the planning
cannot be deemed to reduce segregation or contribute to the creation
of a more just city. Instead, Stockholm’s planning can be expected to
result in an excluding city reserved for residents with employment and
higher incomes.
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