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ABSTRACT 

Sjöqvist, E. 2015. Kritikens betydelse för hållbar fysisk planering. En studie av Sågenområdet 

i Knivsta. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 
Uppsatsen undersöker byggnationen av Sågenområdet i Knivsta med syftet att kritiskt analysera den fysiska 

planeringen utifrån ett demokrati- och maktperspektiv. Utifrån intervjuer samt genom textanalys av media och 

offentliga dokument undersöker uppsatsen den kritiska diskursen som riktats mot planeringen, de diskurser kring 

hållbar utveckling som präglat planeringen samt i vilken utsträckning planeringen har påverkats av 

neoliberalism. Neoliberalism används som uppsatsens teoretiska ramverk och som analytiskt verktyg för att 

förklara prioriteringar och beslut som fattats i planeringsprocessen. Undersökningen finner att den typ av hållbar 

utveckling som förespråkas av kommunen präglas av neoliberalism samt att de kritiska diskurserna inte getts 

inflytande i planeringen i stor utsträckning. Att kritiken inte getts inflytande i planeringen kan till viss del 

förklaras utifrån neoliberala tendenser, till exempel att beslut fattats genom stängda förhandlingar mellan 

kommun och privata aktörer och att politiskt laddade begrepp som hållbar utveckling och exploatering 

avpolitiserats. En lösning som föreslås är en utveckling av planeringens demokratiska aspekter där 

medborgardialog används som ett verktyg för att fånga upp och beakta synpunkter och kunskap från olika 

grupper i samhället.  

 

Keywords: fysisk planering, medborgardialog, hållbar utveckling, neoliberalism, demokrati.   
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1. Inledning 

 

Hållbarhet har blivit en central och självklar del av fysisk planering i Sverige. 

Miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö” från 2012 anger till exempel att 

samhällsplanering ska ske utifrån ett integrerat och hållbart perspektiv på sociala, 

ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. Målet anger att nybyggnation ska vara 

miljöanpassad och att hushållning av mark, vatten och andra resurser ska vara långsiktigt 

hållbar (Boverket 2015a). 

Det finns alltså starka kopplingar mellan hållbarhet och fysisk planering. Dock är det 

inte självklart vad hållbarhet, fysisk planering eller kopplingarna däremellan faktiskt innebär 

i en specifik kontext. Som Orrskog (2003, s. 57) skriver: planering är en politiknära 

verksamhet och om politik råder alltid politisk oenighet. Orrskog ställer två perspektiv mot 

varandra varav det ena menar att det är möjligt att utveckla ett hållbart samhälle inom 

ramarna för den dominerande politiken och det andra att den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen motsätter innebörden av hållbarhet. Huruvida hållbarhet är förenligt med den 

dominerande politiken eller ej är inte föremål för den här uppsatsen. Däremot snuddar jag 

vid frågan genom att undersöka hur neoliberalism som ideologi påverkar planeringen, dels 

generellt, men framförallt i en lokal kontext genom att studera planeringen av det så kallade 

Sågenområdet i Knivsta.  

Neoliberalism lyfts fram i åtskilliga artiklar som en ideologi med stort inflytande i den 

fysiska planeringen (till exempel i Olesen 2014, Loit 2014, Falleth, Sandsjaer & Saglie 

2009). Genom att undersöka huruvida neoliberalism påverkat utvecklingen på Sågenområdet 

söker jag efter förklaringar till hur planeringen har bedrivits. Genom analys av vilken typ av 

hållbar utveckling som förespråkas i den vision som antagits av Knivsta kommun är min 

förhoppning att, med neoliberalism som analytiskt verktyg och utifrån ett demokrati- och 

maktperspektiv, synliggöra problem och möjliga lösningar för planeringen. 

En stor del av undersökningen baseras på den kritik som har riktats mot planeringen av 

Sågenområdet.  Genom att dels undersöka vilken typ av hållbar utveckling som förespråkas 

i Knivstas vision och dels undersöka kritiska diskurser som riktats mot planeringen av 

Sågenområdet hoppas jag komma åt den brytning som Isaksson (2006, s. 120) beskriver på 

följande sätt: 

 

Brytningen mellan olika perspektiv och synsätt är en viktig resurs för att vidareutveckla förståelsen av 

vad projektet hållbar utveckling innebär, och utgör också en viktig grund för att tydliggöra det 

ideologiska innehållet i politik och planering för hållbar utveckling. 

 

Isaksson beskriver vikten av att undersöka skillnader mellan hur olika aktörer uppfattar 

hållbar utveckling. Varför kan en gemensam strävan mot hållbar utveckling resultera i olika 

utfall? För att hitta svaret på en sådan fråga är makt- och demokratifrågor centrala. Min 

förhoppning med uppsatsen är att genom en kritisk granskning av planeringen av 

Sågenområdet kunna bidra med ökad förståelse för kopplingarna mellan demokrati, makt, 

fysisk planering och långsiktig hållbarhet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Genom att analysera inflytandet av neoliberalism och kritiska diskurser kring 

medborgarinflytande och hållbar utveckling undersöker uppsatsen aspekter av makt och 

demokrati i planering samt hur dessa faktorer har påverkat utvecklingen av Sågenområdet i 

Knivsta.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 

Vad karaktäriserar den kritiska diskursen kring planeringen av Sågenområdet och vilket 

inflytande har kritiken haft i planeringsprocessen?  

 

Hur beskrivs hållbar utveckling i Knivsta kommuns vision och på vilket sätt reflekteras detta i 

planeringen av Sågenområdet?  

 

Hur har neoliberal ideologi påverkat utvecklingen på Sågenområdet?   

 

 

1.2 Diskurser som länken mellan idé och handling   

Vid genomförandet av min empiriska analys har jag till viss del inspirerats av diskursanalys så 

som den presenteras av Bergström och Boréus (2012). Jag vill därför avsätta en del av 

inledningen till att diskutera diskursbegreppet och på vilket sätt jag använder det i uppsatsen.  

Jag utgår från diskurser som ett sätt att förstå retorik som representationer av verkligheten 

och retorikens kopplingar till maktstrukturer i samhället. Loit (2014, s. 26) skriver att 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. Diskurser är nära knutet till makt, eftersom det är de styrande, de som innehar 

makten, som genom språket producerar de diskurser som skapar normer och sätter ramar för 

handlande i samhället. I diskursanalys står språket i centrum i studiet av samhällsfenomen. 

Språket ses inte bara som ett sätt att uttrycka idéer om verkligheten utan som en förutsättning 

både för förekomsten av idéer och möjligheten att handla: diskursanalys kan relateras till makt 

och till olika typer av maktordningar, eftersom det språkliga mönstret just sätter gränser för 

vårt sätt att tänka och handla (Bergström & Boréus 2012, s. 354). Loit (2014) menar att 

planeringen kan ses som materialisering av de diskurser och maktförhållanden som ligger till 

grund för planeringen (s. 27). Att planeringsideal varierat över tid menar Loit (2014) är 

exempel på att diskursen är avgörande för planeringsinriktningen. Planeringsideal kan alltså 

betraktas som diskurs och det är genom analys av språket som den rådande diskursen är möjlig 

att urskilja. Jag har använt mig av ovanstående förståelse av diskurser när jag har analyserat det 

språk som används i relation till hållbar utveckling, dels i policy och plandokument och dels av 

de kritiska röster som jag tagit del av i intervjuer och media.  

En risk med studier som enbart grundas på textanalys är att glappet mellan retorik och 

praktik, mellan det som skrivs och det som görs, ignoreras. När kopplingar dras mellan retorik 

och praktik är det viktigt att tänka på att det finns retorik som inte efterlevs i praktiken utan 

består av tomma ord. Diskurs bör därför inte reduceras till enbart text (Bergström & Boréus 
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2012). Utifrån ovanstående resonemang väljer jag att se språket, inte som bevis för att en viss 

diskurs råder, utan som en indikation på att en viss diskurs verkar förekomma och som en 

ingång till att analysera den diskursen. Även retorik som består av tomma ord är meningsfull 

att analysera; varför används en sådan retorik? Vad får det för konsekvenser?  

Jag menar att förståelsen av text som uttryck för en rådande diskurs är värdefull i 

genomförandet av en textanalys som berör problem kopplade till maktrelationer; därför har jag 

diskursbegreppet som en utgångspunkt vid analys av mitt material. Eftersom diskursanalysen 

inte erbjuder några färdiga analysmodeller att använda (Bergström & Boréus 2012, s. 381) har 

jag i stor utsträckning utvecklat min egen analysmetod. Detta är något som Bergström och 

Boréus menar är vanligt inom forskningen. Några metoder som författarna beskriver är dock 

att identifiera nyckelord i texten och analysera ordval, grammatik och metaforer. I 

metodavsnittet beskriver jag närmare hur jag gått tillväga.  

 

2. Metod 

 

De metoder som används är analys av kommunens plandokument, policy och 

målformuleringar, samt av tidningsartiklar och debattinlägg skrivna om Sågenområdet. Jag har 

även genomfört intervjuer med en boende i Knivsta, en politiker och med ordförande för en 

ideell förening. Det transkriberade intervjumaterialet har analyserats på det sätt som beskrivs 

nedan.  

I det här kapitlet kommer jag kort beskriva de vetenskapsteoretiska antagandena som ligger 

bakom utformning av frågeställningar, metod och analys. Jag kommer även föra en diskussion 

om det kvalitativa angreppssättet och vilka konsekvenser det får för undersökningen, motivera 

urval och begränsningar samt beskriva hur jag gått till väga i min analys av materialet.  

 

2.1 Subjektivitet och kvalitativa metoder  

Enligt Alvesson och Deetz (2000) är valet av, och distinktionen mellan, kvalitativa och 

kvantitativa metoder mindre viktigt för en forskare än ett noga övervägande av ontologiska och 

epistemologiska frågor. De menar att ett alltför stort fokus på valet av en kvalitativ eller 

kvantitativ metod snarast kan leda bort uppmärksamheten från de mer centrala delarna av 

forskningen; kvalitativa och kvantitativa metoder bör ses som olika forskningstekniker och inte 

som avgörande för forskningens möjlighet att förklara och förstå sociala fenomen. De styrkor 

som finns i kvalitativa metoder och som motiverar valet av dessa metoder framför kvantitativ 

datainsamling förtjänar dock att diskuteras. En diskussion om de fördelar som kvalitativa 

metoder för med sig avslöjar också de ontologiska och epistemologiska antaganden som 

uppsatsen grundas i.  

Kvalitativ forskning rymmer många olika vetenskapsteoretiska perspektiv, men 

gemensamt för alla är subjektivitetens betydelse. Det ontologiska antagandet blir därför att 

verkligheten är subjektiv och att allt som observeras är upplevt; det existerar ingen objektiv 

verklighet som går att avslöja (Loit 2014).  
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Världen i sig är i grunden obestämd; den bestäms på ett specifikt sätt genom människors intressen för och 

sätt att förhålla sig till den. Fakta och data skapas och får bara mening i ett särskilt sammanhang, som låter 

och får oss att se vissa saker och bortse från andra (Alvesson & Deetz 2000, s. 74). 

 

Den kritik som riktats mot planeringen av Sågenområdet är resultatet av individer och aktörers 

specifika sätt att förhålla sig till verkligheten. Dessa olika förhållningssätt representeras av det 

material som jag tagit del av i form av intervjusvar, artiklar, insändare och dokument. 

Subjektiviteten uppstår inte endast i det led då personer tolkar och beskriver verkligheten i en 

intervju eller i författandet av en text, utan också i det led då jag tolkar och drar slutsatser utifrån 

mitt material. Leden av tolkning stannar inte hos mig utan fortsätter; varje gång någon läser 

uppsatsen uppstår nya tolkningar. Att det inte finns någon objektiv sanning att upptäcka och 

beskriva innebär dock inte att forskningen saknar betydelse, tvärtom. Alvesson och Deetz 

(2000) lyfter fram subjektiviteten inom forskningen som en styrka; något som leder till insyn i 

den sociala världens mångfald och mångtydighet och leder forskning och kunskap bort från 

standardisering och förenkling.  

Några styrkor hos kvalitativa metoder är att de kan ge nyanserade och rika beskrivningar 

av verkligheten och att de kan leda till en större känslighet för lokala sammanhang (Alvesson 

& Deetz 2000). Alvesson och Deetz (2000, s. 76) menar vidare att den påstådda objektiviteten 

inom kvantitativ forskning är falsk: Även om forskaren tror sig uppnå ”objektivitet” genom att 

följa metoder och forskningspraktiker som är obesmittade av yttervärlden, kryper denna värld 

ändå ofrånkomligen in. Att inga sådana anspråk på objektivitet görs är därför en styrka i 

kvalitativ forskning som innebär att de möjligheter till tolkning och insikter som subjektiviteten 

för med sig kan utnyttjas. Det ontologiska antagandet att världen är subjektiv leder därför fram 

till en epistemologi grundad i kvalitativa och tolkande metoder. Jag kommer nu beskriva hur 

dessa metoder har använts.  

 

2.2. Material 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt att endast intervjua personer med en 

kritisk hållning till planeringen av Sågenområdet och undersökt beslut och utfall i planeringen 

utifrån offentliga dokument. Detta innebär en ojämlikhet mellan hur å ena sidan den kritiska 

diskursen och å andra sidan beslut i planeringen kommer till uttryck i studien. Offentliga 

dokument är utformade med eftertanke och noggrannhet medan intervjusvar är spontant 

formulerade. Då syftet med intervjuerna har varit att undersöka kritiska röster i planeringen har 

uppdelningen av metoder dock tjänat uppsatsens syfte. Bergström och Boréus (2012) skriver 

att intervjuer kan vara en nödvändig metod för att studera maktstrukturer som inte går att 

komma åt endast genom textanalys. Beslutet att endast intervjua personer från den kritiska sidan 

kan alltså motiveras utifrån uppsatsens fokus och frågeställningar. 

 

2.2.1 Offentliga dokument 

Knivsta kommuns vision och mål om hållbar utveckling samt en av detaljplanerna för 

Sågenområdet med tillhörande samrådsredogörelse har studerats i syfte att skapa en bild av 

planeringens offentliga ansikte; den bild som visas utåt i syfte att styra de beslut som fattas och 

informera om kommunens verksamhet. Dessa dokument är formulerade utan någon tydlig 
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avsändare, något som skapar en skenbar anonymitet och objektivitet. I verkligheten är dock 

offentliga dokument varken anonyma eller objektiva och syftet i analysen är att identifiera de 

motiv som ligger bakom formuleringar och beslut.  Textanalys av planer och andra dokument 

är ett sätt att indirekt observera 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. […] 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 (Loit 2014, s. 34). 

 

Planer och andra offentliga dokument kan på detta sätt anses representera den styrande sidan; 

de aktörer som har makten att prioritera och avgöra vad som uppfattas som viktigt.  

 

2.2.2. Intervjuer 

En fördel med intervjuer är att metoden belyser individers uppfattningar och upplevelser av ett 

visst fenomen. Liksom planer och andra dokument kan intervjusvar anses vara representationer 

av sociala fenomen. Skillnaden är att dessa representationer framställs genom dialog istället för 

text (Loit 2014). En intervjusituation innefattar nödvändigtvis mer eller mindre utrymme för 

tolkning. En ostrukturerad intervju, där intervjupersonernas individuella uppfattningar är det 

intressanta och där intervjupersonernas svar styr utformningen av intervjun, kan klassificeras 

som en kvalitativ intervju, något som jag eftersträvat (Bryman 2008).  

Brymans (2008) resonemang om att en ostrukturerad eller semistrukturerad intervjuguide 

passar för kvalitativa intervjuer med syfte att fånga intervjupersonens världsbild, utan att som 

intervjuare påverka denna med i förhand formulerade frågor, ligger bakom utformningen av 

intervjuerna som genomförts i undersökningen. I det här fallet är det intervjupersonernas unika 

erfarenheter som varit intressant att fånga upp. Jag har därför använt en intervjuguide som stöd 

för att kunna styra intervjuerna på rätt spår, men själva intervjuerna har tagit formen av samtal 

där det intervjupersonerna spontant tagit upp och berättat om har utgjort huvuddelen. 

Jag har genomfört tre intervjuer med personer som på olika sätt varit engagerade eller haft 

insyn i planeringen av Sågenområdet. Två av dessa har genomförts som semistrukturerade 

intervjuer enligt resonemanget ovan och en intervju har genomförts skriftligt via mejl. 

Personerna har valts utifrån deras koppling till kritiska intresseorganisationer och partier och 

utifrån deras insatthet i och engagemang för planeringsfrågor i allmänhet och Sågenområdet i 

synnerhet.  

Den första person som jag intervjuade är Ulla Berglund som bott i Knivsta sedan 80-talet 

och utifrån sin yrkesroll som landskapsarkitekt var involverad i arbetet med att ta fram 

översiktsplaner för Knivsta när kommunen bildades år 2003. Ulla Berglund har intervjuats 

eftersom hon följt utvecklingen i Knivsta sedan kommunbildningen, eftersom hon engagerat 

sig i planeringsfrågor genom vänsterpartiet i Knivsta och eftersom hon genom sin yrkesroll kan 

ge intressanta synpunkter på planeringsfrågor.  

Jag har även intervjuat Kenneth Gunnar, ordförande i kommunfullmäktige och politiker i 

det lokala partiet Knivsta.Nu. Eftersom Knivsta.Nu är ett lokalt parti som sätter frågor om 

demokrati och medborgarinflytande högt ville jag intervjua en politiker från partiet (Knivsta.Nu 
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2015). Genom sin roll som ordförande i kommunfullmäktige har Kenneth Gunnar även tillfört 

ett intressant och kritiskt perspektiv på politikers roll och ansvar i planeringsprocesser.  

Slutligen har jag via mejl intervjuat Marie Kvarnström som är ordförande i den lokala 

föreningen Omställningsgruppen i Knivsta. Omställningsgruppen i Knivsta är en av de ideella 

föreningar som engagerat sig i planeringen av Sågenområdet. Föreningens syfte att verka som 

ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för att bidra till kommunledningen och medborgarnas 

samarbete för ett hållbart Knivsta, ekologiskt, socialt och ekonomiskt (Omställningsgruppen i 

Knivsta 2012) gör den intressant att undersöka utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Omställningsgruppen i Knivsta har följt planeringen av Sågenområdet och försökt påverka 

densamma genom att lämna in yttranden. Dessa yttranden och hur de har bemötts utgör material 

för analys av kritiska diskursers inflytande i planeringen.   

Intervjuerna flöt på bra och intervjupersonerna hade mycket att säga om de ämnen som 

frågorna berörde. Utifrån min inledande fråga där intervjupersonerna fick beskriva sin egen 

koppling till planeringen av Sågenområdet samt beskriva sin generella bild av planeringen 

utvecklades intervjuerna efter de frågor och den problematik som intervjupersonerna spontant 

tog upp. När ämnen som berörde uppsatsens problemområden dök upp ställde jag följdfrågor 

för att få en fördjupad bild av personens uppfattning av problemområdet. Intervjuerna tog cirka 

75 minuter. Jag upplevde det som enkelt att få kontakt med personerna jag intervjuade och jag 

upplevde intervjuerna mer som samtal än som formella intervjuer. Det faktum att alla 

intervjupersonerna till viss del är kritiska till planeringen av Sågenområdet kan ha bidragit till 

att kritiska frågor inte kändes problematiska att ställa och till att jag upplevde en positiv 

inställning till studiens syfte från de personer som jag intervjuade.  

Valet att inte genomföra fler intervjuer grundas i ett antagande att detta inte nödvändigtvis 

skulle bidra till att öka studiens kvalité eller resultatens betydelse. Få, men väl genomförda och 

analyserade intervjuer kan vara en bättre jämfört med att utföra ett stort antal intervjuer utifrån 

ett felaktigt antagande att kvantitet och kvalitét går hand i hand (Loit 2014).  

 

2.2.3. Media  

Artiklar och debattinlägg som berör byggnationen av Sågenområdet ingår i materialet. 

Petersson (2006) beskriver massmedier som den del av samhället som har störst direkt betydelse 

för opinionsbildning och som den viktigaste källan för opinion och debatt. Utifrån uppsatsens 

syfte att undersöka kritiken som riktats mot planeringen av Sågenområdet är därför media ett 

viktigt analysmaterial.  

Artiklarna kommer från lokaltidningen Knivstabygden samt Upsala Nya Tidning och 

Uppsalatidningen och har publicerats från 2011 till 2015. Det är under dessa år som flest texter 

rörande Sågenområdet har publicerats och jag har inte hittat några för studien relevanta 

publikationer längre tillbaka i tiden. Artiklarna som jag har tagit del av berör både positiva och 

negativa perspektiv på planeringen medan majoriteten av debattinläggen varit kritiska. 

Publikationerna har därför i stor utsträckning använts för att identifiera kritiska diskurser men 

har också använts i analysen av neoliberala tendenser i planeringen.  

Jag har även analyserat den annonsbilaga som gavs ut av Knivsta kommun 2013 (Knivsta 

kommun 2013). Eftersom bilagan getts ut av kommunen och till stor del handlar om fysisk 
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planering och hållbar utveckling i Knivsta använder jag den för att analysera kommunens syn 

på dessa aspekter.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet  

Lantz (2007) skriver att en väl genomförd intervju uppfyller krav på validitet (att resultatet 

speglar det som avsetts att undersöka) och reliabilitet (noggrannhet i undersökningen) samt 

kännetecknas av att de slutsatser som dras är möjliga att granska kritiskt. En väl genomförd 

intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga 

och användbara för andra och kunna komma andra till del (Lantz 2007, s. 10). Den höga graden 

av subjektivitet och tolkning som tolkningen av intervjusvar och textmaterial innebär behöver 

inte påverka negativt på den tillförlitlighet och giltighet som Lantz skriver om. Ett sätt att öka 

både validiteten och reliabiliteten inom kvalitativ forskning är att väl beskriva de metoder som 

använts och ha en hög grad av transparens i alla led av undersökningsprocessen, något som jag 

strävat efter att uppnå. Bergström och Boréus (2012) skriver att god forskning utmärks genom 

genomskinlighet och välgrundad argumentation samt genom att tolkningar av text underbyggs 

med citat och referat.  

 

2.4 Analys av material 

Enligt Lantz (2007) finns det inte några bestämda metoder och modeller att använda för att 

genomföra en kvalitativ analys, något som beror på den höga graden av subjektivitet och på 

betydelsen av kontext och sammanhang som kännetecknar kvalitativa studier. Att poängen med 

att genomföra kvalitativa studier är att undersöka och fånga upp det unika i en specifik situation 

talar emot tanken att hitta generella analysmodeller. Lantz skiljer vidare mellan beskrivning 

och analys och menar att en giltig analys applicerar teoretiska begrepp på det som sagts under 

intervjun för att skapa en god gestalt. En god gestalt framträder när enskilda delar i intervjun 

bildar ett inre mönster och är fria från logiska motsägelser (Lantz 2007, s. 101). Min strävan 

har varit att upptäcka ett sådant inre mönster i mitt material och koppla detta till teorin. Jag har 

också strävat efter att granska mitt material kritiskt för att kunna upptäcka eventuella 

motsägelser. I analysen har jag utgått från den modell för dataanalys som Lantz beskriver, där 

råmaterialet bearbetas utifrån olika steg.  

Det första steget är datareduktion då det insamlade råmaterialet sorteras så att data som 

saknar relevans för analysen kan skiljas från relevant data. Jag har utfört datareduktionen i två 

steg, först vid transkribering av intervjuerna då jag låtit bli att transkribera material som 

uppenbart varit oanvändbart, samt vid en första genomläsning av det transkriberade materialet 

då jag ytterligare har reducerat mitt data genom att markera de för analysen intressanta delarna. 

Lantz (2007, s. 108) beskriver reduktionssteget som process som en del av analysen: detta led 

i arbetet är en del av analysen och en kreativ process som hela tiden väcker nya tankar om 

undersökningsområdet och bidrar till ökad förståelse. Jag har upplevt reduktionssteget som ett 

sätt för mig att noggrant gå igenom materialet för att upptäcka de viktigaste delarna och urskilja 

det mönster som kopplar det empiriska materialet till teorin. 

Nästa steg handlar om att koda materialet för att hitta de abstrakta och allmänna 

dimensionerna, de inre mönstren, utan att den kvalitativa ansatsen går förlorad. Det handlar om 

att skapa en fördjupad förståelse för helheten genom att urskilja och kategorisera delar av 
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materialet (Lantz 2007). Något att utgå från när material ska kodas är att ställa frågor om vad 

informationen representerar eller handlar om och vilka teman eller kategorier informationen är 

exempel på. Vid en noggrann genomläsning av materialet kan nyckelord och teman som dyker 

upp noteras. Dessa är de koder som sedan kan relateras till litteraturen. Först när kopplingar 

mellan data och litteratur går att urskilja får materialet och undersökningen betydelse (Bryman 

2008). Jag har utifrån uppsatsens frågeställningar letat efter sådana teman och nyckelord i 

materialet. Dessa lyfter jag fram och analyserar i avsnitt sex och sju.  

 

3. Den kommunala fysiska planeringen  

I följande avsnitt kommer jag kortfattat förklara och diskutera några aspekter av den 

kommunala fysiska planeringen. Syftet är att introducera några begrepp och aspekter som har 

betydelse för uppsatsen problemområde: allmänna riktlinjer och planprocessen, demokrati samt 

makt.   

 

3.1 Allmänna riktlinjer och planprocessen 

I plan- och bygglagens (PBL) inledande paragraf anges syftet med lagen som att   

 

[…] bestämma planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 

hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 

för kommande generationer (Plan- och bygglag 2010, 1 kap 1 §).  

 

Att främja en hållbar utveckling och goda sociala förhållanden utan att inskränka på människors 

frihet är alltså utgångspunkterna i plan- och bygglagen. Ytterligare ett syfte är att PBL ska 

främja människors aktiva deltagande i planeringen. Reglerna i PBL rör planläggningsprocessen 

och slår fast att kommunerna genom planmonopolet bestämmer om planläggning av ett område 

ska ske samt antar planer (Boverket 2015b).   

Översiktsplaneringen är det verktyg som ska främja de långsiktiga aspekterna av 

planeringen. Översiktsplanen ska fungera som en riktlinje för ett områdes utveckling i helhet 

och motverka att enskilda beslut som kan skada områdets långsiktiga utveckling fattas. 

Översiktsplanens funktion är att vägleda kommunen gällande bland annat detaljplanering 

(Boverket 2015b). 

Detaljplaner är till skillnad från översiktsplanen juridiskt bindande, vilket innebär att rätt 

ges att bygga enligt planen under genomförandetiden på minst fem och högst femton år. I 

detaljplaneringen bestämmer kommunen om ett område är lämpligt för bebyggelse, reglerar 

bebyggelsens utformning och anger gränser för allmänna platser, kvartersmark och 

vattenområden. Kommunens planprocess ska ske utifrån regleringar i PBL (Boverket 2015b). 

Den normala planprocessen i Knivsta kommun ska gå till enligt följande modell (Knivsta 

kommun 2014c):  

 

Samråd Samrådsredogörelse  Granskning      Utlåtande         Antagande 
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Samrådets syfte är att synpunkter gällande planförslaget ska samlas in i ett tidigt skede av 

planprocessen. Vid samrådet ska kommunen presentera ett planförslag som bland annat  

länsstyrelsen, berörda sakägare och boende får ta del av. De förslag som kommer fram kan 

användas för att justera planförslaget men det är tillräckligt för kommunerna att redovisa 

synpunkter från samråd och granskning. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om att anta 

en detaljplan vinner planen laga kraft förutsatt att planen inte överklagas (Boverket 2015b).  

 

3.2 Demokrati i planeringen  

Petersson (2006) menar att det är skillnad mellan de grundläggande universella värden som 

finns i begreppet demokrati och demokratins praktiska gestaltning; de demokratiska modeller 

som varierat över tid och mellan olika politiska system. Samhällets ständiga förändring innebär 

att demokratiska modeller måste utvecklas och att demokrati bäst ses som en föränderlig 

process. Inget samhällssystem är perfekt, men demokratins idé bygger på möjligheten att lära 

av misstag. Demokratin är därmed ett oavslutat, ständigt pågående projekt (Petersson 2006, s. 

216).  

Boverket anger medborgardialog som ett komplement till den representativa demokratin 

och som ett sätt att stärka demokratin genom att stärka förtroendet mellan medborgare och 

kommun och ge fler röster möjlighet att höras (Boverket 2014). Hur en medborgardialog bäst 

ska uppnås är enligt Peterssons (2006) synsätt inte givet. Möjligheten att lära av misstag för att 

ständigt utveckla och förbättra formerna för demokrati knyter an till den här uppsatsens syfte 

med att undersöka planeringens kritiska röster. Genom att se kritik som ett sätt att synliggöra 

brister i planeringen blir kritiken något positivt; en väg till utveckling och förbättring för 

planeringens utifrån demokratiska och mer generella aspekter.  

 

3.3 Planering och makt 

Kopplat till diskussionen om en aktiv medborgardialog är frågor som rör makt. Petersson (2006) 

skriver att ett demokratiskt samhälle kan tolkas som ett öppet och pluralistiskt samhälle där ett 

kännetecken är en mångfald av frivilliga organisationer. Utgångspunkten är att 

handlingsalternativen för enskilda medborgare ökar och att risken för maktmissbruk och 

maktlöshet minskar om det finns en konkurrens mellan olika maktcentra. Ett rikt och aktivt 

föreningsliv kan alltså enligt Petersson betraktas som kännetecken för ett demokratiskt 

samhälle. För att ett pluralistiskt samhälle ska anses vara demokratiskt är det dock viktigt att 

olika föreningar och grupper får möjlighet att komma till tals i den politiska debatten samt att 

deras synpunkter ses som värdefulla och ges reellt inflytande.  

Bergström och Boréus (2012) skriver om Steven Lukes tre maktdimensioner. Utifrån den 

första dimensionen är makt synligt och innebär att en sida, till exempel den politiska 

oppositionen, tvingas vika sig för majoriteten. Den andra maktdimensionen utgår från maktens 

osynliga sida; att röster och åsikter inte ges utrymme. För att studera den typen av maktutövande 

är det viktigt att analysera de sätt med vilka den svagare sidan uttryckt sig, till exempel 

debattinlägg. Den tredje dimensionen handlar om makten över tanken, det vill säga makten att 

påverka människors tankar och handlingar. Denna makt över tanken kan betraktas som en 

diskursiv makt i betydelsen av språkets makt att styra handling och tanke (Bergström & Boréus 



13 

 

2012). Makten att sätta ramarna för idéer och handling ryms alltså enligt detta synsätt inom de 

rådande diskurserna. 

 Utan att försöka förstå och ta hänsyn till de maktaspekter som präglar fysisk planering är 

det omöjligt att göra en korrekt bedömning av planeringens demokratiska värde. Jag använder 

därför de tre maktdimensionerna som ett bollplank i min analys; något att ständigt dribbla 

tillbaka till och passa vidare från. Det finns starka kopplingar mellan makt, demokrati och utfall 

i planeringen, något som jag hoppas kunna visa i den här uppsatsen. 

 

4. Förändringar i den kommunala planeringen  

 

Enligt Olesen (2014) pekar åtskillig litteratur mot att det skett en förändring inom 

samhällsplaneringen de senaste årtiondena och att neoliberalism som politisk-ekonomisk 

ideologi kan användas som analytiskt verktyg för att förstå delar av förändringen. I det här 

avsnittet diskuteras de neoliberala tendenserna och dess betydelse för fysisk planering generellt 

och planering för hållbar utveckling specifikt. 

 

4.1 Neoliberala tendenser i planeringen 

Planering diskuteras allt oftare i en neoliberal kontext där förändringsmönster i planeringen 

analyseras och till viss del förklaras utifrån neoliberala tendenser i samhället. Forskning pekar 

på att planering i nordeuropeiska länder skiftat åt ett neoliberalt håll och att neoliberala politiska 

agendor i allt större utsträckning styr samhällsplaneringen (Olesen 2014). Åtskilliga böcker (se 

till exempel Saad-Filho & Johnston 2005; Steger & Roy 2010) ägnas helt åt att förklara 

begreppet neoliberalism. I den här uppsatsen är det viktigare att diskutera varför det är 

meningsfullt att använda begreppet i relation till samhällsplanering än att försöka definiera 

exakt vad neoliberalism innebär.  

Den neoliberala planeringens främsta intresse är att effektivisera plan- och 

byggnadsprocesser (Falleth et al. 2009). De tendenser som främst anses ha påverkat planeringen 

är prioriteringen av ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft som dess främsta mål.  

 

While these policy objectives cannot exclusively be associated with neoliberalism, the unquestioned nature 

of these objectives together with the normalisation of a growth-first principle suggests a change in politics, 

promoted by neoliberal political agendas (Olesen 2014 s. 289).  

 

Olesen skriver vidare att det inte finns tillräckligt med bevis för att säkert kunna hävda ett 

samband mellan en förändrad politisk agenda, neoliberalism och planering. Han menar ändå att 

neoliberalism är ett viktigt analytiskt verktyg för att kunna förstå de förändringar som skett 

inom samhällsplaneringen och dess framtida utmaningar, samt att det är viktigt att analysera 

politiska agendor och neoliberala tendenser i varje enskild planeringskontext. Även om det 

finns vissa gemensamma tendenser bör neoliberalism ses som en process där faktiska 

förhållanden i varje kontext skiljer sig från teorier och allmänna definitioner.  

De gemensamma tendenser som Olesen (2014) lyfter fram är prioritering av 

marknadsintressen i planeringen samt normalisering och avpolitisering av målen om ekonomisk 

tillväxt. Avpolitiseringen innebär att den politik som syftar till att skapa ett företagsvänligt 
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klimat och premierar ekonomisk tillväxt framför andra intressen lyfts fram som något 

oproblematiskt och självklart: depoliticisation is understood as a discursive tactic of presenting 

a logic of no alternatives in order to shape preferences and remove conflicting views and 

”politics” from spatial strategy-making (s. 291). En konsekvens av avpolitiseringen är att 

åsikter och synpunkter som avviker från uttalad policy sällan betraktas som meningsfulla och 

därmed inte bemöts eller tas i beaktande. Olesen argumenterar vidare för att skenbar konsensus 

kring ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft kan begränsa möjligheterna att skapa visioner om 

och planera för andra typer av samhällen. Denna aspekt diskuteras i nästa avsnitt i relation till 

konsekvenserna det kan medföra för hållbar utveckling.  

Falleth et al. (2009) menar utifrån en norsk kontext att neoliberala trender utmanar 

demokratiska aspekter i planeringen. En sådan trend är att initiativet att ta fram detaljplaner 

flyttats från myndigheter till privata aktörer, vilket lett till att privata entreprenörer i större 

utsträckning än tidigare är de som bestämmer vad som ska byggas, och var. Utvecklingen kan 

analyseras utifrån den neoliberala tendensen att det är marknadens effektivitet som ska leda den 

urbana utvecklingen. Cars och Hedström (2006) beskriver samma utveckling i en svensk 

kontext. Den tydligaste förändringen som författarna pekar på är att det under de senaste 

decennierna har blivit allt vanligare att privata initiativ ligger bakom olika byggnadsprojekt, 

samt att förhandlingar och överläggningar mellan den offentliga och privata sektorn blivit ett 

vanligt sätt för privata initiativtagare att vinna stöd för projektidéer.  

 

The neo-liberal ideology is also reflected in the deregulation and re-organization of the public sector in line 

with ”New Public Management”, by which the role of public authorities has been reduced. Public-private 

partnerships have been seen as a recipe for increasing the efficiency and effectiveness of the public sector, 

and this tendency is also evident in urban planning […] (Falleth et al. 2009, s. 738).  

 

Den ovan beskrivna utvecklingen innebär att nätverk mellan privata och offentliga aktörer 

spelar en allt större roll i beslutsprocesser. En sådan nätverksbaserad planering tenderar också 

att vara mer marknadsorienterad. Utvecklingen innebär att policy och beslut inte längre 

kontrolleras enbart politiskt utan genom förhandlingar och överläggningar (Falleth et al. 2009).  

Förändringen beskrivs i litteraturen som ett skifte från government till governance, det vill 

säga från en i huvudsak myndighetsstyrd planering till en planering som styrs i ett samspel 

mellan offentliga och privata aktörer. Det har samtidigt skett en förändring i policy som innebär 

att långsiktig planering med allmänna intressen och välfärdsfrågor i fokus gradvis har ersatts 

av mer kortsiktiga mål med ekonomiska intressen som högsta prioritet. Det har argumenterats 

för att den ökade globaliseringen av ekonomin lett till ökad konkurrens mellan platser, vilket 

pressar myndigheter att utveckla strategier som gynnar platsens attraktivitet och 

konkurrenskraft (von Sydow 2004).  

Sett i ljuset av en ökad global konkurrens och medförande behov av att prioritera 

konkurrenskraft och marknadseffektivitet blir de neoliberala tendenserna och dess 

konsekvenser för planeringen något mer än en fråga om lokal politisk styrning. Neoliberalismen 

behöver dock inte betraktas som ett globalt ramverk som sätter fasta, opåverkbara villkor för 

planeringen. Som beskrevs tidigare är det möjligt att identifiera gemensamma neoliberala 

tendenser. Hur dessa har påverkat planering har identifierats i fallstudier från flera olika länder 
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(se till exempel Olesen 2014; Falleth et al. 2009; Kang & Altes 2014). Neoliberalism betraktas 

bäst som en process där de förhållanden som råder i varje enskild kontext påverkar utfallet för 

planeringen på olika sätt (Olesen 2014). Utifrån detta perspektiv samverkar neoliberalism med 

lokal politisk ideologi och styrning. I nästa avsnitt är fokus på konsekvenser av neoliberal 

planering. 

 

4.2 Konsekvenser för planeringen, och möjliga lösningar 

Falleth et al. (2009) beskriver ett antal demokratiska dilemman som den neoliberala planeringen 

för med sig. Författarna anser att det främsta problemet rör de inledande, informella stegen i 

planprocessen då, oftast, privata aktörer formulerar en plan varefter utformning och 

kostnadshantering bestäms genom stängda förhandlingar med planerare eller andra 

myndighetspersoner. Argument för stängda förhandlingar är att de skapar ett bra 

förhandlingsklimat vari de för samhället bästa lösningarna ska kunna förhandlas fram. Dock 

kan de inledande förhandlingarna leda till att ramarna för planeringen bestäms i ett tidigt skede 

vilket gör det svårt för ytterligare aktörer att påverka senare i processen då planen ställs ut för 

samråd. Argument mot stängda förhandlingar läggs fram av von Sydow (2004). Hon menar att 

det blir ett demokratiproblem om medborgare uppfattar att de politiska besluten fattas bakom 

stängda dörrar, samt att stängda förhandlingar innebär svårigheter för medborgare och media 

att hålla sig informerade om vad som pågår. Stängda förhandlingar innebär också svårigheter 

för den politiska oppositionen att presentera sina alternativ. Falleth et al. (2009) identifierar ett 

demokratiskt problem i bristen på transparens i de inledande förhandlingarna samt i det faktum 

att medborgare och valda politiker inte har något given roll i förhandlingarna. De beslut som 

fattas i tidiga skeenden kan uppfattas som bindande för politiker, om än inte formellt så i 

praktiken. Thus, politicians can easily be squeezed between the conditions made by market 

actors, as crucial for the realization of their project, and common interests such as parks, green 

areas, housing and infrastructure (Falleth et al. 2009, s. 741). Strävan efter öppenhet och 

transparens i planeringen redan från början skulle kunna minska risken att villkor som 

förhandlats fram med privata aktörer gör att andra intressen hamnar i kläm eller inte beaktas.  

När aspekter av planeringen avgörs i tidiga, informella förhandlingar minskar 

möjligheterna att påverka planeringen i senare skeden. Maktaspekten mellan å ena sidan 

resursstarka exploatörer och å andra sidan mindre starka lokalgrupper eller enskilda sakägare 

är också viktig att ta hänsyn till när de reella möjligheterna för olika aktörer att påverka 

planeringsprocessen analyseras. En konsekvens av svårigheter för lokala grupper att påverka 

kan bli att lokal kunskap och konstruktiva förslag och lösningar inte tas till vara på i 

utformningen av nya områden (Falleth et al. 2009).  

Cars och Hedström (2006) menar att de brister till delaktighet som planeringssystemet 

uppvisar inte nödvändigtvis innebär att medborgare inte kan påverka planeringen. Däremot har 

nya metoder för påverkan utvecklats.  

 

Snarare än att förlita sig på de former för samråd och samverkan som PBL [plan- och bygglagen] anvisar 

söker man nya vägar för att göra sin röst hörd. […] Här finns ingen generell metod för hur berörda 

medborgare får upp sina krav på dagordningen. Snarare än en viss metod så kännetecknas verkligheten av 

mångfald (Cars & Hedström 2006, s. 167).  
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Att bilda en intresseförening eller använda media är exempel på olika metoder som kan vara 

mer effektiva än att använda de formella forum som erbjuds, till exempel samråd. Cars och 

Hedström menar dock att det ur ett samhälleligt perspektiv är önskvärt att medborgardialogen 

förs på ett mer systematiskt sätt. Till exempel kan det vara svårt för vissa grupper att komma 

till tals i planeringsprocessen om formella forum för påverkan saknas eller fungerar dåligt.   

I sin undersökning av Lindholmen Science Park i Göteborg beskriver von Sydow (2004) 

hur den första planen, som baserades på visioner om området som ett bostadsområde med 

grönytor, reviderades när Ericsson visade intresse att bygga och skapa 10 000 jobb i området. 

Författaren pekar på svårigheterna att förutse den framtida samhällsutvecklingen i det skede när 

översiktsplaner skapas och menar att det är lätt hänt att förutsättningarna ändras, speciellt när 

en privat aktör visar intresse att exploatera ett område och myndigheterna känner sig tvungna 

agera för att inte låta tillfället gå förlorat. Ett sätt att få de ursprungliga planerna och visionerna 

att vara mer hållbara för förändrade planeringsvillkor kan vara att utforma översiktsplaner som 

fungerar mer som riktlinjer för utvecklingen av ett område än är fokuserade på hur en viss del 

av ett område ska användas (von Sydow 2004).  

Falleth et al. (2009) lyfter också fram översiktsplaner som ett viktigt verktyg för 

myndigheter att kontrollera ett områdes utveckling. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande 

och detaljplaner som antas kan strida mot översiktsplanerna. Studier visar att det ofta är 

förhandlingar mellan planerare och marknadsaktörer som styr den urbana utvecklingen istället 

för översiktsplanerna. Thus, the tool that was meant to ensure public interest and the common 

good is not working in an effective way (Falleth et al. 2009, s. 746). Författarna skriver utifrån 

en norsk kontext, men von Sydows (2004) undersökning av Lindholmen pekar på att samma 

dilemma där visioner i översiktsplaneringen, utformningen av detaljplaner och det faktiska 

utfallet på ett område inte överensstämmer är aktuellt även i Sverige. Cars och Hedström (2006, 

s. 165) lyfter fram det faktum att kommunerna ofta tappar initiativet i planeringsprocesser som 

ett centralt problem i samhällsplaneringen. 

 

I intervjuer med svenska politiker och tjänstemän inom samhällsbyggnadsområdet var ett vanligt svar på 

frågan, ”vad är det mest problematiska med förhandlingar med privata aktörer om samhällsbyggande”, 

följande: ”vi blev tagna på sängen”, ”det fanns ingen tid att ordentligt tänka igenom förslaget”, ”vi var och 

förblev ett steg efter”. 

 

Fördelarna med att behålla initiativet i samhällsplaneringen är dels att en initiativtagare är bättre 

förberedd än motparten samt har större möjligheter att tänka taktiskt, förutse motpartens 

reaktioner och agera utifrån en handlingsplan. Cars och Hedström (2006) menar vidare att det 

i ett längre perspektiv och utifrån kollektiva intressen är viktigt att kommunerna behåller 

initiativet i planeringen. Även de lyfter fram översiktsplaneringen som ett sätt för kommuner 

att ligga steget före och behålla kontrollen över planeringen.  

Det förslag till förbättringar av planeringen som Cars och Hedström (2006) lägger fram 

handlar om utveckling av formerna för medborgardialog, från att vara det författarna kallar 

demokratiska kulisser till att vara en bred och öppen dialog i planeringens tidiga skeden. I 

förhållande till traditionella samverkansformer ska betydande energi läggas på processen som 
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sådan och på de intressekonflikter som alltid finns mellan olika parter i en planeringsfråga 

(Cars och Hedström 2006, s. 174). Kommunen måste ta initiativ till öppna samtal och debatt, 

och olika intressen, visioner och förslag på lösningar måste betraktas som värdefulla för 

planeringen och beaktas.  

 

4.3 Hållbar utveckling i planeringen  

Miljöfrågor har under de senaste årtiondena fått allt större inflytande i samhällsplaneringen. 

Hållbar utveckling anges som ett av planeringens ledord. Den fysiska planeringen är också ett 

område inom vilket skillnaden mellan ord och handling blir tydlig; policy och målformuleringar 

om hållbar utveckling ska, eller förväntas, ta konkret form i den fysiska planeringen (Isaksson 

2006).  

Isaksson pekar på att det finns många olika sätt att uppfatta hållbar utveckling och att olika 

aktörer, till exempel representanter från näringsliv, tjänstemän och planerare, har olika 

perspektiv på hållbar utveckling. Detta kan leda till låsningar i arbetet. Samtidigt behöver inte 

motsättningar betraktas som negativt, men det finns en tendens att uppvisa konsensus kring 

frågor om hållbar utveckling i retoriken, trots att begreppet i praktiken innehåller en rad 

motsättningar (Isaksson 2006). En sådan konsensusinriktad retorik kan betraktas som uttryck 

för den andra maktdimensionen, det vill säga uteslutandet av vissa perspektiv. Konsensus i 

retoriken kan vidare betraktas som avpolitisering av frågor kopplade till hållbar utveckling, 

något som kan leda till att dessa frågor framställs som så självklara för planeringen att 

betydelsen av deras innebörd och tillämpning inte diskuteras. 

 

Osäkerheten om hållbarhetsbegreppets innebörd aktualiseras inte minst i konkreta planeringssituationer, 

där den förgivettagna harmonin mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter sällan är för handen. 

Erfarenheter från kommunal planering visar att det är mer regel än undantag att konflikter aktualiseras 

mellan ekologiska, ekonomiska och sociala motsättningar (Isaksson 2006, s. 112). 

 

Att det uppstår konflikter mellan ekologiska, ekonomiska och sociala motsättningar är i sig 

inget uppseendeväckande. Problemet uppstår när konflikter inte hanteras på ett konstruktivt sätt 

utan döljs genom konsensusinriktad retorik. Isaksson (2006) menar att en utmaning är att skapa 

samarbete mellan sektorsgränser som leder till gemensam reflektion över begreppens innebörd. 

Samtal och reflektion som leder till större förståelse för det egna och andras perspektiv på 

hållbarhet kan utgöra en viktig förutsättning för förändring. Isaksson skriver vidare att det finns 

indikationer på att ekonomiska aspekter ofta väger tyngre än sociala och ekologiska aspekter 

av hållbarhet. På grund av långsiktigheten i ekologiska frågor kan dessa vara svårare att driva 

och det finns risk att tjänstemän känner sig tvingade att acceptera projekt som de egentligen 

anser är problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är med andra ord viktigt att 

tjänstemännens kompetens tas till vara på och respekteras, och att arbetsklimatet är sådant att 

motsättningar leder till konstruktiva diskussioner och inte till låsningar.  

Isakssons slutsats är att det inte behöver vara ett problem att begreppet hållbarhet är otydligt 

på ett generellt politiskt plan om det också leder fram till lokala, konkreta målsättningar. 

Begreppet hållbarhet innebär oundvikligen politiska och moraliska ställningstaganden och 

utmaningen ligger i att bemöta motsättningar med öppen och bred debatt och undvika 
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avpolitisering av miljöfrågor. Konsensusnormen framstår härvid som problematisk; den har 

bidragit till att ”avpolitisera” miljöfrågorna, och fått till effekt att de konfliktrelationer som 

präglar miljöpolitik och planering döljs eller åtminstone inte uppmärksammas i någon större 

utsträckning (Isaksson 2006, s. 120). 

 Den problematik som rör planering och hållbar utveckling som Isaksson identifierar liknar 

problematiken som identifierats kring planering allmänt, utifrån analysen av neoliberalismens 

konsekvenser för planeringen. För att sammanfatta är de utmaningar för planeringen som lyfts 

fram i avsnittet följande: 

 

• Att motverka avpolitisering genom att skapa forum för konstruktiva diskussioner  

• Att främja demokrati genom större öppenhet i planeringens alla led och genom att låta 

civila aktörer påverka processen i tidiga skeden 

• Att behålla kontrollen över planeringen hos kommunen genom att använda 

översiktsplaneringen som det initiativ som styr ett områdes utveckling  

• Att säkerhetsställa att olika gruppers synpunkter och förslag påverkar planeringen 

genom att låta en kritisk maktdiskussion prägla planeringens alla led  

 

5. Knivstas vision om hållbar utveckling 

 

Inom Knivsta kommun finns ett mål om att jobba aktivt för en hållbar utveckling, som 

definieras som en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att uppnå sina behov (Knivsta kommun 2014d) och avser de tre delarna 

ekologisk, social och ekonomisk utveckling. I kommunens miljöprogram anges fysisk 

planering som ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. Något som lyfts fram är hänsyn 

till hur mark, vatten och bebyggd miljö används. Hållbar energiförsörjning, minskat transport- 

och bilberoende samt att den fysiska planeringen sker nära medborgarna är andra aspekter som 

lyfts fram (Knivsta kommun 2007).   

I mars 2013 antog kommunfullmäktige i Knivsta en vision för kommunen som gäller till 

och med 2025. Vision 2025 anger att Knivsta kommun ska växa till 20 000 – 25 000 invånare 

av vilka en ökad andel ska arbeta i kommunen. Samtidigt som visionen anger höga mål för 

befolkningstillväxt anges arbetet för hållbar utveckling som ett huvudområde för kommunen: 

Som en röd tråd löper det hållbara samhället och målet är att utveckla Knivsta till en 

föregångskommun både vad gäller ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Visionen 

anger att Knivsta som en plats i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft 

för både boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara 

arbetet (Knivsta kommun, 2014e). Varje gång begreppet hållbar utveckling nämns i visionen 

är det i sammanhanget att göra Knivsta till en föregångskommun gällande hållbar utveckling. I 

begreppet föregångskommun finns en antydan till konkurrens mellan kommuner och ordets 

frekventa användning i visionen antyder att innebörden, att vara en kommun som ligger steget 

före andra kommuner, anses betydelsefullt. 

  I visionen nämns de tre aspekterna social, ekologisk och ekonomisk tillväxt men av de sju 

punkter som sammanfattar visionen för Knivstas identitet är det ingen som berör ekologi. 

Sociala frågor berörs i formuleringar som skapa arbete; levande landsbygd; en växande 
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kommun, frågor som också har tydlig koppling till ekonomiska aspekter. Värt att notera är att 

det, i första stycket, påpekas att visionen antagits av ett enigt fullmäktige. På detta sätt betonas 

ett det rått politisk konsensus bakom de mål som visionen slår fast att kommunen ska sträva 

mot. Utifrån avsnittet om hållbar utveckling i planeringen kan konsensusinriktad retorik dels 

innebära att perspektiv utesluts, dels att begrepp avpolitiseras (Isaksson 2006). Att det skriftligt 

betonas att visionen om Knivsta antagits utan kontroverser kan betraktas som en tendens till 

avpolitisering av ett begrepp som, enligt Isaksson, oundvikligen innebär politiska och moraliska 

ställningstaganden.  

I tabell 1 redovisas den matris från Knivsta kommuns hemsida som anger vilka områden 

som ska vara i fokus i det fortsatta arbetet (Knivsta kommun 2014e). Värt att notera är att även 

de ekologiska och sociala utvecklingsområdena präglas av ekonomiska aspekter: energi, fler 

jobb, landsbygd i utveckling, besöksnäring, valfrihet. Värt att notera är också att fokusområdena 

för fortsatt arbete för hållbar utveckling är generellt formulerade. Matrisen anger bland annat 

miljö, livslångt lärande, folkhälsa och demokrati som fokusområden för ekologisk och social 

utveckling, men preciserar inte vad detta kan innebära i Knivsta kommun.  

 

Hållbar utveckling Ekonomiskt Ekologiskt Socialt 

Arbete 

 

Utv. infrastruktur 

Bra kommunikationer 

Entreprenörskap 

Energi & miljö 

Fler jobb i Knivsta 

Landsbygd i utv. 

Besöksnäring    

& närturism 

 Lokal energiprod.   

    

Lärande Hög kvalité på skolans 

utbildning 

Livslångt lärande Lära ut & lära in 

    

Livskvalité Delaktighet 

Aktivt föreningsliv 

Mångfald   

av boendeformer 

Folkhälsa 

Fungerande 

kollektivtrafik 

Närodlad mat 

Demokrati 

Livspussel 

Boendemiljö 

Fritid & kultur 

Valfrihet 

Tabell 1. Fokusområden för fortsatt arbete. 

Källa: Knivsta kommun 2014e.  

 

Det dokument som ska vara styrande för kommunens miljöarbete är miljöprogrammet som 

antogs av kommunfullmäktige 2007. I programmet anges lokala miljömål inom en bredd av 

områden, från klimatpåverkan och vattenresurser till natur- och kulturmiljö och den bebyggda 

miljön. I programmet anges vikten av att arbetet mot målens genomförande sker kontinuerligt 

genom framtagandet av handlingsplaner av respektive verksamhet och genom engagerat 

politiskt arbete (Knivsta kommun 2007). 

Miljöprogrammet ska fungera som ett styrmedel för kommunens miljöarbete och är 

politiskt förankrat i kommunfullmäktige. Bredden i utformningen och hänvisningen till att det 

faktiska arbetet måste ske i respektive verksamhet gör att programmet säger lite om det faktiska 

arbetet som utförs inom de olika målområdena, eller vilka områden som prioriteras. För att 
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närmare kunna undersöka dessa frågor har jag studerat en av de detaljplaner som tagits fram i 

samband med planeringen av Sågenområdet, den samrådsredogörelse som hör till detaljplanen 

samt den av kommunen utgivna annonsbilagan om Knivsta. I avsnitt 6.3 beskriver jag vilka 

olika uppfattningar om hållbar utveckling som jag har identifierat. 

 

6. Planeringen av Sågenområdet 

 

Efter en kort presentation av Sågenområdet kommer jag i det här avsnittet granska kritiken som 

har riktats mot planeringen av området och dess inflytande i planeringen. Jag försöker också att 

kritiskt analysera på vilket sätt Knivstas vision om hållbar utveckling reflekteras i planeringen. 

Sågenområdet i Knivsta är ett område på 20 hektar som sträcker sig norrut från Knivsta 

station, öster om järnvägen. Namnet kommer av att området tidigare brukades av sågindustri. 

När denna gick i konkurs beslutades med knapp majoritet att kommunen skulle avstå från att 

köpa marken som då värderades till 6 miljoner kronor. Istället köptes marken upp av 

entreprenören Magnus Sundström som påbörjade sanering av området. Trots att detaljplaner 

för området arbetades fram och antogs kom inte exploateringen av området igång förrän 

kommunen år 2011 skrev avtal om att köpa tillbaka hela området för 35 miljoner kronor. 

Intresset att exploatera marken växte därefter snabbt; 2013 var nästan hela marken utsåld till 

olika exploatörer och de första bostäderna började uppföras samma år (Sjöberg 2013). 

 

6.1. De kritiska rösterna  

De första tomterna på Sågenområdet som såldes av Knivsta kommun köptes upp av Rikshem. 

Marken omfattade två äldreboenden som tidigare byggts av kommunen plus tomter för att 

bygga drygt hundra lägenheter. I en artikel riktas kritik mot att köpesumman var för låg men 

beslutet försvaras i samma artikel av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Göran Nilsson 

(m) utifrån att Rikshem tog på sig en stor risk i uppförandet av ett så stort antal lägenheter. I 

artikeln försvarar också representanter från socialdemokraterna och det lokala partiet 

Knivsta.Nu beslutet utifrån den stora investering som Rikshem gjorde i området och att detta 

skulle få utvecklingen av Sågenområdet att ta fart (Flyckt 2011). Denna tidiga utveckling av 

Sågenområdet kan diskuteras utifrån betydelsen av att kommunen behåller initiativet och 

kontrollen över ett områdes utveckling (Cars & Hedström 2006). Efter att Sågenområdet stått 

tomt under flera år fanns det ett stort intresse från kommunens sida att utvecklingen av området 

skulle sätta fart. Beslutet att sälja mark till Rikshem, inklusive kommunens äldreboenden, 

försvarades av kommunstyrelsen utifrån att exploatören tog en stor risk. Utan att ta ställning till 

om försäljningen var fördelaktig eller inte tolkar jag detta argument som att exploatörens 

villighet att ta en risk till viss del styrde kommunens beslut och att områdets utveckling därmed 

blev beroende av initiativet från Rikshem.  

I början av 2013 var nästan hela Sågenområdet sålt och olika exploatörer var i färd med att 

bygga 800 bostäder plus kontor, butikslokaler och restauranger (Sjöberg 2013). Kritik har 

riktats mot de förändringar av detaljplaner som genomfördes utifrån den ursprungliga 

detaljplanen från 2006. I en artikel intervjuas representanter från miljöpartiet som menar att den 

höga byggtakten medförde att kommunen tappade kontrollen över helheten och att yta som från 

början var avsatta för grönområden successivt togs i anspråk för exploatering (Lindholm 
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2014a). Miljöpartister hävdar i en insändare att grönytor nedprioriterades till förmån för 

kortsiktiga ekonomiska intäkter och att kommunen inte kompenserade för de grönytor som togs 

i anspråk i förändringarna av detaljplanerna. Skribenterna menar vidare att översiktsplaneringen 

är viktig för att grönytor ska skapas och att den typen av utförsäljning som skedde på 

Sågenområdet, så kallad frimärksplanering där ändringar successivt genomförs av ett område i 

taget, medförde att exploateringens konsekvenser för områdets helhet inte togs i beaktning 

(Antell, Umegård, Gönczi, Sjövall, Samuelsson 2014). 

Avsaknad av helhetsplanering som lett till den typ av frimärksplanering som 

miljöpartisterna hänvisar till i debattartikeln är en kritik som återkommer i intervjuerna. 

 

Men sedan har ju allting pågått som ändring av planerna, och så har man gjort ändringar på ändringarna 

och det är då som man egentligen inte har kontroll över vad det blir, om man bara bygger efter 

frimärksplaner (Berglund, Ulla, intervju 150505). 

 

Tyvärr har man haft en bristande helhetsplanering så att Sågenområdet kommit att planeras och byggas i 

”bitar”, och man har byggt delar som inte stämt med detaljplan […]. Brist på helhet har gjort att t.ex. 

grönstruktur och dagvattenhantering blivit lidande (Kvarnström, Marie, intervju 150516).  

 

I och med att vi har jobbat på det sätt som vi har gjort så har vi aldrig haft helheten med oss. Vi hade en 

helhet när vi gjorde planen från början, sen började krackeleringen i och med att vi började ta kvarter för 

kvarter och ändra. Då tappade vi helheten direkt. Så försöker vi rätta till och få till det på olika sätt (Gunnar, 

Kenneth, intervju 150506). 

 

Översiktsplanering som verktyg för att säkerhetsställa att allmänna intressen och kommunens 

egna visioner är det som styr planeringen, även då exploatering och vinstintressen kommer med 

i spelet, diskuterades i avsnittet om neoliberalism i planeringen. Det är den typ av 

frimärksplanering som kritiker menar kännetecknar planeringen av Sågenområdet som en väl 

genomförd och tillämpad översiktsplanering kan motverka. Översiktsplanering diskuteras av 

Cars och Hedström (2006) som ett sätt för kommunerna att behålla initiativet i planeringen, 

med andra ord ett sätt att minska risken för att exploatörers intressen styr ändringar av 

detaljplaner på bekostnad av allmänna intressen. Det finns en risk att investeringar som på kort 

sikt är mindre lönsamma, till exempel investeringar i grönområden, bortprioriteras när 

kommunen i skarpt läge ska fatta beslut om exploatering. Denna typ av kritik har också riktats 

mot planeringen av Sågenområdet.  

Kenneth Gunnar menar att pengar i hög grad styr förhandlingar mellan exploatörer och 

kommun. Eftersom kommunen får betalt utifrån exploateringstalet är det ekonomiskt 

fördelaktigt för kommunen att bygga högt. Från ett ekonomiskt perspektiv kan därför opinion 

mot hög bebyggelse väga lätt (Gunnar, Kenneth, intervju 150506). Ulla Berglund är inne på 

samma spår och menar att det inte bara är exploatörerna utan i hög utsträckning även kommunen 

som driver på för en ökad exploatering. Hon menar att det är extra viktigt med ett väl genomfört 

planarbete när exploateringsgraden ska vara hög. Ett exempel hon lyfter fram är vikten av att 

det görs noggranna solstudier i området så att ett planerat torg inte plötsligt faller i skugga på 
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grund av att en byggnad görs högre än planerat, något som blivit fallet på Sågenområdet 

(Berglund, Ulla, intervju 150505).  

Kritik riktas också mot kommunens hantering av dagvattenreningen där bland annat 

föreningen Ort utan lort menar att kommunen inte följt den egna strategin för hantering av 

dagvattenfrågorna. Bygg- och miljönämndens ordförande Boo Östberg håller i en artikel med 

om att hanteringen av dagvattenreningen inte blivit helt bra (Lindholm 2014b), något som också 

bekräftas av kommunfullmäktiges ordförande Kenneth Gunnar. Han menar att handlande 

krafter i kommunen inte prioriterat vattenfrågorna och att policy och mål över hur man ska göra 

inte följts i praktiken (Gunnar, Kenneth, intervju 150506).  

Ytterligare ett område som det har riktats kritik mot är bristen på medborgardialog i 

planeringen. Företrädare för miljöpartiet kritiserar i en insändare den form för samråd som 

tillämpats och menar att det bör ges möjlighet för allmänheten att komma med synpunkter tidigt 

i planprocessen. Vikten av öppna sammanträden när politiska beslut rörande planerna fattas och 

fysiska möten där en konstruktiv dialog kan föras lyfts också fram av skribenterna (Antell & 

Samuelsson 2014). Åsikten att kommunens medborgardialog brister ligger också bakom 

bildandet av föreningen Vårda Knivsta. Terry Carlbom från Knivsta Hembygdsgille förklarar i 

en artikel att föreningens syfte är att fungera som en plattform för dialog mellan medborgare 

och kommun (Lindholm 2015). Avsaknaden av en fungerande och konstruktiv dialog lyfts 

också fram av de personer som jag intervjuat som en central problematik i planeringen av 

Sågenområdet. Ordförande för Omställningsgruppen i Knivsta menar att planeringsprocessen 

kan förbättras genom tillämpandet av en ordentlig medborgardialog som fångar upp synpunkter 

tidigt i processen. Hon menar att man i nuläget inte utnyttjar möjligheten att använda den 

tillgängliga kunskapen om hållbar planering och byggande och att planeringen bör ses som en 

process som präglas av helhetssyn, intresse och kunskap. Det sätt på vilket planeringen har 

styckats upp i mindre bitar menar hon har försvårat insynen och möjligheterna att påverka i 

frågor gällande till exempel ekosystemfunktioner och trivsel (Kvarnström, Marie, intervju 

150516). Ulla Berglund (intervju 150505) uttrycker stor upprördhet över att synpunkter som 

lämnas in inte bemöts:   

 

[…] man bemöter inga av de minoritetspartier som man kallar kvartetten som alla har lämnat in synpunkter; 

de har man över huvud taget inte kommenterat. Man har svarat på Omställningsgruppen och Ort utan lort 

men man svarar inte de andra politiska partierna. Det är att undervärdera att andra politiker som är 

intresserade i frågorna försöker sätta sig in i dem.  

 

Även Kenneth Gunnar ser det som problematiskt att remisser inte besvaras. Han menar att det 

enligt lagen är mycket upp till kommunerna hur de vill hantera medborgardialogen men att det 

blir ett stort demokratiskt underskott när en inlämnad remiss inte leder till någon reaktion. Han 

menar att kommunen måste avsätta resurser för att låta invånare, forskare och andra vara med i 

processen tidigt (Gunnar, Kenneth, intervju 150506). Jag analyserar vidare frågan om vilket 

inflytande kritiken verkar ha haft i planeringen i avsnitt 6.2. 

Förutom kritiken mot att remisser inte besvaras har kommunens modell för samrådsmöten 

kritiserats för att erbjuda bristande möjlighet till att ställa frågor och diskutera (Antell & 

Samuelsson 2014, Knivsta kommun 2014b). Kenneth Gunnar säger att det hårda klimat som 
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förekommit där kritiken mot politiker och tjänstemän varit skarp gjort att samrådsmötena tills 

vidare ställts in. 

 

Vi bestämde [2003, när kommunen bildades] att vi för varje detaljplan skulle ha ett offentligt, öppet möte 

inför samrådet. Alla remissvar ska bemötas i samrådsredovisningen och remisserna ska bifogas 

samrådsredogörelsen. Det har vi tillämpat fram till förra året då det började gnissla för då fanns det 

tjänstemän och politiker som tyckte att det var otrevliga möten. Folk tycker för mycket, det blir ju jobbigt, 

de kände sig hotade (Gunnar, Kenneth, intervju 150506). 

 

Att det tycks finnas en bred uppfattning om att medborgardialogen inte fungerar är 

problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv och kan leda till misstroende gentemot de styrande, 

till känsla av maktlöshet och till att vissa röster och perspektiv inte representeras i planeringen. 

Enligt Peterssons (2006) syn på demokrati som en process är medborgardialog något som 

ständigt bör utvecklas. Att uppfattningen av att de samrådsmöten som ägt rum i samband med 

planeringen av Sågenområdet har fungerat dåligt verkar ha lett till att nya former för samråd 

diskuteras av kommunen, samtidigt som initiativ till att skapa nya plattformar för påverkan sker 

ideellt genom bildandet av föreningen Vårda Knivsta, är därför positivt med utgångspunkten 

att initiativen leder fram till förbättrade former för medborgardialog. Synen på kritik som jobbig 

eller rent av hotande kommer dock tas upp i slutdiskussionen som mycket problematisk för 

möjligheterna till en hållbar planering. 

För att sammanfatta riktas stora delar av kritiken mot 

 Kommunens hantering av uppköp och försäljning av Sågenområdet  

 Förändringarna i detaljplaner som lett till bristande helhetssyn, att det varit svårt att få 

insyn i planeringen, att grönområden successivt tagits i anspråk och att kommunen 

förlorat kontrollen över områdets utveckling 

 Att ekonomiska intressen i alltför hög utsträckning styrt utvecklingen vilket lett till att 

exploateringen ständigt ökat 

 Att dagvattenreningen inte hanterats på ett bra sätt 

 Bristande medborgardialog; att synpunkter inte har besvarats och att modellen för 

samrådsmöten har fungerat dåligt 

 

6.2. Kritikens inflytande i planeringen  

I det här avsnittet kommer jag undersöka samrådsredogörelsen till en av detaljplanerna och det 

förslag till detaljplan för kvarter Murteglet och fastigheten Gredelby 7:80 som låg ute på 

granskning till och med 13 maj 2015. I analysen kommer jag att undersöka hur kommunen har 

svarat på synpunkter från samrådet och om de inkomna synpunkterna tycks ha inverkat på 

planförslaget. Anledningen till att jag valt att granska just detaljplanen för kvarter Murteglet 

och Gredelby 7:80 är att den planen ändrades efter samrådet och gjordes till två: den ovan 

nämnda samt en plan som berör det så kallade kvarter Ringugnen, eller Gredelby 7:78. Genom 

att granska det första planförslaget som gällde både kvarter Murteglet och kvarter Ringugnen, 

samrådsredogörelsen som gäller kvarter Murteglet och slutligen det nya planförslaget som 

endast berör kvarter Murteglet har min avsikt varit att undersöka huruvida synpunkterna från 

samrådet påverkat det nya planförslaget.  
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Detaljplanen utgörs av ändringar från den ursprungliga och alltjämt gällande detaljplanen 

från 2006 (Knivsta kommun 2006) vilken reglerar våningshöjden till 2-3 våningar med 

undantag för några kvarter där 4-5 våningar tillåts. Syftet med den nya detaljplanen anges vara 

att möjliggöra en höjd exploatering jämfört med gällande detaljplan, samt att skapa 

förutsättningar för en mer stadsmässig karaktär […] (Knivsta kommun 2014a).  

I den nya planen föreslås möjligheten till ett punkthus i 8-15 våningar på fastigheten 

Gredelby 7:78. Det höga punkthuset utgör ett exempel på hur det tillåtna våningsantalet höjts 

för att öka exploateringen. Den höjda exploateringen jämfört med den ursprungliga planen 

motiveras med att det bidrar till en mer stadsmässig utformning. Då planförslaget skulle kunna 

innebära upp mot 300 nya bostäder, bidrar det till underlag för att skapa ett levande centrum 

i Knivsta (Knivsta kommun 2014a).  

Enligt samrådsredogörelsen inkom totalt 41 stycken yttranden på planförslaget. 

Samrådsredogörelsen behandlar inkomna synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, 

förvaltningar m.fl. enligt PBL 5:11. Yttranden inkomna från privatpersoner, 

sammanslutningar, organisationer m.fl. som inte har ett väsentligt intresse i förslaget 

behandlas inte. Samtliga yttranden bifogas dock planhandlingarna inför beslut om granskning 

(Knivsta kommun, Samrådsredogörelse 2014 b). Detta innebär att yttranden från fyra politiska 

partier samt elva yttranden från privatpersoner inte redovisas i samrådsredogörelsen.  

De uppgifter som framkommit i intervjuerna om att synpunkter antingen inte besvaras eller 

också inte bemöts på ett konstruktivt sätt (Berglund, Ulla, intervju 150505, Gunnar, Kenneth, 

intervju 150506) finner vid min granskning av samrådsredogörelsen stöd.  I förvaltningens 

kommentarer på de redovisade synpunkterna förekommer ingen bekräftelse av värde eller 

poäng i synpunkterna. På ett flertal ställen i redogörelsen besvaras synpunkter med att 

förvaltningen anser att det förhåller sig på ett annat sätt. Till exempel bemöts kritiken mot att 

den föreslagna stadsbyggnaden strider mot den ursprungliga visionen om småstadskaraktär med 

att Förvaltningen anser att förslaget stämmer överens med den vision som är antagen för 

Knivsta kommun […] snarare så skapar den förutsättningar för byggnader som knyter an till 

platsens historia och möjliggör för en god boendemiljö […] (Knivsta kommun, 2014b). 

Synpunkter om att de ökade våningsantalet leder till skuggigare förhållanden än den 

ursprungliga planen bemöts på liknande sätt med att förvaltningen anser att förslaget inte 

strider mot Plan- och bygglagens riktlinjer för ljusförhållanden (Knivsta kommun, 2014b).  

Samrådsredogörelsen visar att det finns engagemang och synpunkter från ett brett spektrum 

av aktörer: allt från sakägare till myndigheter, intresseorganisationer, politiska partier och 

privatpersoner. Av de synpunkter som redovisas i samrådsredogörelsen är det flera som inte 

kommenteras, bland annat Bostadsföreningen Disponentens synpunkter med 60 

namnunderskrifter som motsätter sig förslaget, menar att förslaget strider mot kommunens 

vision om bebyggelse och att förslaget kommer minska värdet på deras bostäder. Synpunkten 

att bebyggelsen strider mot kommunens vision är återkommande och att svaret som ges är att 

förvaltningen inte anser att det stämmer (se citat ovan) tyder på att synpunkterna inte tas på 

allvar. 

 Efter samrådet togs beslut om att dela upp planen i två. I planförslaget som reviderats till 

att endast gälla kvarter Murteglet och Gredelby 7:80 har vissa stycken skrivits om. Under 

rubriken ”Konsekvenser” har ett stycke lagts till som anger att kommunens vision om att växa 
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till en småstad avspeglas i stadsbilden, trots den höjda exploateringen. Att översiktsplanens 

angivelse om att bebyggelsen i centrum inte ska överstiga fem våningar inte följs motiveras 

med att översiktsplanen är tio år gammal och att en process av förnyelse gör att planförslaget 

inte anses strida mot översiktsplanens intentioner (Knivsta kommun 2015). 

Ovan beskrivna observationen av planförslag och samrådsredogörelse pekar mot att 

exploateringen av det attraktiva centrumområde som Sågenområdet utgör motiverar de 

ändringar av detaljplaner som genomförts. Den kritik och de synpunkter som jag tagit del av i 

media, intervjuer och samrådsredogörelsen berör i stor utsträckning exploateringen på Sågen 

där motstånd mot att exploatering styr utvecklingen och mot en stadsbyggnad som går ifrån 

visionen om småstadskaraktär är tydlig. Det finns dock inget tecken på att kommunen beaktar 

dessa synpunkter, varken i samrådsredogörelsen eller i det planförslag som efter samrådet legat 

ute för granskning.  

Uppgifter från intervjuer, media och samrådsredogörelsen pekar på att det finns en 

uppfattning om att medborgardialogen har varit bristande i planeringen av Sågenområdet. Detta 

innebär att inte bara formen för samrådsmöten måste utvärderas utan också själva betydelsen 

och innebörden av begreppet medborgardialog.  Att se demokrati som en process och som en 

möjlighet att lära av misstag (Petersson 2006) samt se medborgardialog som ett sätt att stärka 

förtroendet mellan medborgare och kommun och ge fler röster möjlighet att komma till tals 

(Boverket 2014) är ett positivt och flexibelt synsätt på demokrati och medborgardialog. Enligt 

detta synsätt kan medborgardialog användas som ett verktyg för att samla upp och faktiskt 

beakta synpunkter och kunskap som finns tillgängligt i samhället och leda till planering för mer 

hållbara samhällen.  

I nästa avsnitt ska jag fortsätta undersöka vilken typ av hållbar utveckling som förespråkas 

av kommunen och hur den reflekteras i plandokumenten.  

 

6.3. Diskurser kring hållbar utveckling 

I detaljplanen för kvarter Murteglet och Gredelby 7:80 görs hänvisningar till Knivstas vision: 

Knivsta ska vara en modern småstad samt en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart 

samhälle, med ett näringsliv i utveckling och en ökande andel av befolkningen arbetandes i 

Knivsta (Knivsta kommun 2014b, s. 3). Enligt analysen i avsnitt fem nämns hållbarhet i 

visionen i samband med ekonomiska aspekter: näringsliv i utveckling och ökad andel av 

befolkningen arbetandes i Knivsta.  

I planen används en så kallad värderos för att utvärdera planförslaget ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Värderosen anger social, ekonomisk, teknisk och ekologisk bärkraft i 

området och jämför nulägets värden med värden som utgår från planförslaget Utifrån 

värderosen är det tydligt att den ekonomiska bärkraften påverkas starkast av planförslaget 

(Knivsta kommun 2014b). Detta kan till viss del förklaras med att utgångsläget är ett obebyggt 

och oanvänt område med mycket liten ekonomisk bärkraft. Att den ekonomiska bärkraften 

tydligt påverkas så mycket mer än både den ekologiska kan dock även förklaras utifrån det 

fokus på ekonomisk hållbarhet som identifierats i Knivstas vision. 

Det sätt på vilket planbeskrivningen definierar hållbarhet för tanken till den tredje 

maktdimensionen; den som handlar om makten över tanken, och går att identifiera som ett 

retoriskt grepp i planbeskrivningen. Detaljplanens syfte är, som tidigare nämndes, att 
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möjliggöra en höjd exploatering jämfört med tidigare plan. Detta motiveras utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv då en höjd exploatering anses vara en anpassning till Knivstas vision om 

att vara en växande småstad och en föregångskommun för det hållbara samhället. Baserat på 

vision 2025 anses förslaget bidra till den utveckling som kommunen strävar efter; en stadskärna 

som bidrar till en hållbar utveckling (Knivsta kommun 2014b, s. 9). Utifrån visionens mål om 

befolkningstillväxt slår planen fast att Ett långsiktigt hållbarare sätt att ta hand om delar av 

denna expansion än att bygga bostäder på dessa kvarter, om man ser till läget, finns inte i 

Knivsta kommun (Knivsta kommun 2014b, s. 15). Retoriken i planbeskrivningen vänder på 

detta sätt på den av kritiker frekventa synpunkten att höjd exploatering inte bör styra den 

långsiktiga utvecklingen och hävdar istället att höjd exploatering och långsiktig hållbarhet går 

hand i hand. Hållbarhet definieras med andra ord som ökad exploatering utifrån målen om ökad 

tillväxt, ökad andel jobb och företagsamhet. Det sätt på vilket begreppet om hållbarhet används 

för att motivera den ökade exploateringen kan betraktas som ett sätt att utöva makt över tanken; 

den som vill sträva efter långsiktig hållbarhet blir genom retoriken i planbeskrivningen ledd att 

koppla samman detta mål med höjd exploatering. Citatet ovan slår även fast att det inte finns 

något långsiktigt hållbarare sätt att ta hand om expansionen än det av planen givna förslaget.  

2013 släppte Knivsta kommun en annonstidning som bilaga i Svenska dagbladet. På första 

sidan presenteras Knivstas vision av dåvarande kommunstyrelsen ordförande Göran Nilsson 

(m). Befolkningsökning, att minska andelen arbetspendlare samt locka företag till orten 

framställs som kommunens prioriterade områden: Sammantaget står helheten i fokus i den 

fortsatta utvecklingen av Knivsta kommun, då vi vet att företag har lättare att rekrytera 

medarbetare med rätt kompentens om företaget verkar i en attraktiv miljö (Knivsta kommun 

2013). Vidare i bilagan framställs Knivsta som en attraktiv, modern och växande kommun 

genom notiser och artiklar under rubriker som Attraktiva Knivsta (s. 2), Är 3:a bland landets 

snabbväxare (s. 3), Unika miljösatsningar banar väg för grönare energiframtid (s. 5) och 

Knivsta växer fort – och växer med kvalité (s. 11). Att kommunen är i framkant i 

hållbarhetsfrågor presenteras genom exempel på hur miljövänlig byggteknik och 

energilösningar präglar byggandet. Ord som används frekvent är attraktiv: Här vill människor 

bo och den attraktionskraften har nu marknaden upptäckt (s. 4) attraktiva bostadsområden, 

attraktivt torg, attraktiva lokaler (s. 11), växande/tillväxt: Sveriges snabbast växande kommun 

(s. 2) en av de snabbast växande kommunerna, en starkt växande kommun (s. 11), Från småstad 

till Sveriges starkaste tillväxt (s. 12) och ett tydligt mål med bilagan är att attrahera företag till 

kommunen: Min förhoppning är att flera huvudkontor ska få upp ögonen för alla de fördelar 

det innebär att etablera sig här (s. 4) allt fler företagare får helt enkelt upp ögonen för de 

möjligheter som Knivsta erbjuder (s. 11). 

Bilagan om Knivsta refereras till på Knivstas hemsida som vår Knivstatidning (Knivsta 

kommun, 2014e). Det är tydligt att bilagan presenterar den bild av Knivsta som de styrande i 

kommunen vill upprätthålla, sprida och sträva mot. Det är en bild av en växande, modern och 

attraktiv kommun där det är fördelaktigt för företag att etablera sig och människor att bosätta 

sig. De neoliberala tendenser som diskuterades i relation till planering: ekonomisk tillväxt och 

konkurrenskraft, går att identifiera i den bild av Knivsta som presenteras i bilagan, i Knivsta 

vision och i den undersökta planbeskrivningen. Den typ av hållbar utveckling som förespråkas 
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följer samma spår där nyckelord är tillväxt och exploatering och de ekonomiska aspekterna de 

som starkast präglar diskursen.    

 

 

7. Slutdiskussion 

 

Kritiken som har riktats mot planeringen av Sågenområdet rör dels formen för planeringen, det 

vill säga sättet som medborgardialog har bedrivits och det sätt som detaljplaner har förändrats 

och synpunkter bemötts, dels motiven och prioriteringarna bakom beslut, till exempel 

hanteringen av dagvattenfrågor, inte tillräcklig prioritering av grönområden samt ett alltför stort 

fokus i planeringen på ekonomisk lönsamhet och tillväxt.  

Det är inte bara kritiken som pekar på att ekonomiska intressen har legat bakom många av 

de beslut som tagits i planeringen; även analys av offentliga dokument pekar på en diskurs där 

hållbar utveckling, som uppges vara den röda tråden i samhällsutvecklingen (Knivsta kommun 

2014e), likställs med ekonomisk tillväxt och exploatering (Knivsta kommun 2014b). Den 

neoliberala förändring i policy som von Sydow (2004) beskriver, där långsiktig planering med 

allmänna intressen i fokus gradvis har ersatts av att kortsiktiga mål och ekonomiska intressen 

getts högsta prioritet, samt en ökad konkurrens som pressar myndigheter att utveckla strategier 

för att gynna platsens attraktivitet och konkurrenskraft, stämmer väl med den identifierade 

diskursen som präglat planeringen av Sågenområdet. Analys av den kommunala annonsbilagan 

(Knivsta kommun 2013) visade att just attraktivitet och ekonomiska intressen som tillväxt och 

företagsamhet var kommunens fokus i presentationen av Knivsta. Politiska intressen och 

prioriteringar bakom planeringen av Sågenområdet verkar till viss del kunna förklaras utifrån 

neoliberalism som analytiskt verktyg.  

Det tycks med andra ord finnas en diskurs kring hållbar utveckling i Knivsta kommun som 

karaktäriseras av neoliberalism. Vilka konsekvenser en neoliberal agenda kan få för 

planeringen, och några möjliga lösningar, diskuterades i kapitel fyra. Ett kännetecken i 

neoliberal planering är avpolitisering som Olesen (2014) beskriver som att politiska mål om 

tillväxt inte framställs som problematiska eller ifrågasatta. En skenbar konsensus kring de 

neoliberala målen ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft kan enligt Olesen begränsa 

möjligheterna att skapa visioner om och planera för andra typer av samhällen. I planeringen av 

Sågenområdet kan sådan konsensus observeras genom analys av det sätt som synpunkter på 

den studerade detaljplanen har besvarats. Kritiken mot en alltför hög exploatering har till 

exempel bemötts med att detta inte är något problem utan en förutsättning för hållbar 

utveckling. Exploatering har med andra ord avpolitiserats och istället för att föra en öppen 

dialog med kritiska aktörer om exploateringens för- och nackdelar verkar synpunkterna snarast 

ha behandlats som icke-frågor. Enligt Isaksson (2006) är en konsensusnorm där miljöfrågor 

avpolitiseras problematisk ur hållbarhetssynpunkt. Hon menar att lösningen skulle kunna vara 

en bred debatt med öppenhet inför de politiska och moraliska ställningstaganden som begreppet 

hållbarhet innefattar.  
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7.1 Kritikens betydelse  

Neoliberala målsättningar om ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft präglar som jag har visat 

den typ av hållbar utveckling som förespråkas i Knivsta kommun. Bland kritiska aktörer finns 

det en upprördhet över att inte ha fått yttranden besvarade och över att formen för 

medborgardialog inte fungerar väl, något som går att koppla till den avpolitisering som Olesen 

(2014) menar kännetecknar neoliberal planering. Avpolitisering är en form av maktutövning 

som innebär att vissa röster och synpunkter exkluderas. Den kritik jag tagit del av i form av 

intervjuer, artiklar, debattinlägg och yttranden visar att konsensus kring planeringen inte råder. 

Att synliggöra och beakta motsättningar genom breda och öppna samtal är inte bara ett sätt att 

ge makten tillbaka till de som exkluderas i en konsensusinriktad retorik utan också ett sätt att 

ta tillvara intresse, engagemang och kunskap i samhället för att skapa bättre förutsättningar för 

långsiktigt hållbara lösningar. 

I inledningen citerade jag Isaksson (2006, s. 120): Brytningen mellan olika perspektiv och 

synsätt är en viktig resurs för att vidareutveckla förståelsen av vad projektet hållbar utveckling 

innebär. Hon beskriver vidare brytningen mellan perspektiv som en viktig grund för att 

tydliggöra det ideologiska innehållet i planering för hållbar utveckling. En analys av sådana 

brytningar kan ge förståelse för varför något som det i retoriken råder enighet om kan orsaka 

låsningar och konflikt. Vidare kan synliggörande av det ideologiska innehållet i planeringen 

öppna upp för kritisk granskning av planeringsdiskurser. En diskurs präglad av neoliberalism 

förespråkar effektivitet och vinstmaximering. Frågan är ifall en sådan diskurs också rymmer 

möjlighet till långsiktig hållbarhet och prioritering av allmänna intressen och välfärdsfrågor. 

En diskurs präglad av neoliberalism sätter fokus på ekonomisk hållbarhet framför sociala 

och ekologiska aspekter. Ifall en balans mellan de tre aspekterna ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet ska uppnås är det viktigt att aktörer som rör sig utanför den neoliberala 

diskursen också ges inflytande i planeringen. Demokrati- och maktfrågor som analytisk 

utgångspunkt och en väl fungerande medborgardialog som verktyg kan främja en breddad 

förståelse för hållbarhet där de tre aspekterna integreras.  

I avsnitt 4.1 diskuterades neoliberalism som en process med olika utfall beroende på 

kontext samt som ett analytiskt verktyg för att förstå förändringar inom planeringen och dess 

framtida utmaningar (Olesen 2014). En analys av neoliberala tendenser i planeringen utifrån 

lokala förhållanden och förutsättningar kan leda till större möjligheter för beslutsfattare och 

andra aktörer att förhålla sig till de av neoliberalism präglade globala ekonomiska och politiska 

ramverken. Det är förhållningssättet från beslutsfattare och andra aktörer som avgör på vilka 

sätt en neoliberal diskurs får inflytande lokalt. 

Hållbarhet som begrepp har en självklar plats i retoriken. Men, för att hållbar utveckling 

ska kunna uppnås i praktiken är det nödvändigt att begreppet specificeras: vad innebär 

hållbarhet i vår kommun? Vilka värden måste prioriteras för att vi ska uppnå hållbarhet? Svaren 

på dessa frågor bör inte ses som givna utan bör ständigt diskuteras i breda, öppna forum. I en 

demokratisk process där medborgardialog används för att samla in synpunkter för att förbättra 

den hållbara planeringen i praktiken betraktas kritiska röster som något positivt; något som 

pekar mot brister och möjliga förbättringar.  Policy, planer och andra officiella dokument måste 

ständigt granskas utifrån maktens olika dimensioner: Vilka har uteslutits? Vilka värderingar 

och vilken ideologi ligger bakom retoriken? Dessa frågor måste ställas för att maktrelationer 
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kritiskt ska kunna granskas. En neoliberal diskurs bör granskas på liknande sätt: Förespråkar 

diskursen effektivitet eller långsiktighet? Går dessa värden att kombinera eller motsätter de 

varandra? Om demokratiska värden tas på allvar och hållbarhet eftersträvas på ett seriöst sätt 

bör denna analys ständigt göras.  
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