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Abstract 

 

Denna studie ämnar undersöka hur den reella makten över ett områdes fysiska utformning kan 

konstrueras och ta sig i uttryck genom informella nätverk och förhandlingsplanering. 

Resultatet diskuteras sedan utifrån ett demokratiskt perspektiv. Undersökningen sker genom 

att med kvalitativa metoder undersöka den planeringsprocess som skulle leda fram till 

Annedal, ett pågående nybyggnadsprojekt i Stockholms kommun. Den huvudsakliga källan 

till empiriskt material har varit genom intervjuer och samtal med personer som varit centrala 

aktörer inom Annedals planeringsprocess. Undersökningens empiri analyseras genom de 

teoretiska begreppen governance och rationalitet för att undersöka de nätverk inom vilka 

makten över kommunens fysiska utformning kan konstrueras, samt hur rationalitet används 

som ett verktyg för att forma det fysiska rummet. Resultatet har bland annat visat att Annedal 

till stora delar formats och tillkommit genom informella förhandlingar och nätverk mellan 

Stockholms kommun och det privata näringslivet, utan demokratisk insyn.    

 

Nyckelord: Informella nätverk, förhandlingsplanering, Annedal, governance, rationalitet, 

rumslig utformning. 
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Inledning 
 

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där de formella politiska besluten, fattade av folkligt 

valda politiker, anger hur samhällets resurser ska fördelas inom kommunernas gränser. Den 

demokratiska modellen ligger till grund för samhällets uppbyggnad och är det formella 

förfarandet när ett nytt område ska planeras. Men hur ser det egentligen ut i realiteten? Det 

talas mycket om informell makt som den huvudsakliga formgivaren av de formella politiska 

besluten. Vilka aktörer i samhället har då makten att informellt påverka och forma förslag 

innan de når Kommunfullmäktiges bord och den allmänna debatten och hur ser denna process 

ut? Den formella bilden av den kommunala beslutsprocessen som allmänheten vanligtvis får 

ta del av visar på en bild där samhällsmedborgaren tror sig kunna se processens förfarande, 

vilka grupper som medverkat och vilka intressen de förespråkat.
1
 Detta tenderar dock att vara 

en illusion där en idealiserad bild av planeringsförfarandet ofta framhävs framför den faktiska 

verkligheten.
2
 Vad denna bild inte visar är hur och varför vissa informella intressen lyckats 

forma förslagen Kommunfullmäktige ska rösta om i en viss riktning.
3
 Den offentliga 

beslutsapparaten har en komplicerad uppbyggnad och den förhandlingsplanering som 

uppkom i Sverige mellan 1970 och 1980-talet har bidragit till att göra det än mer komplicerat 

för samhällsmedborgarna att följa med och förstå de processer (formella och informella) som 

ständigt påverkar vår fysiska närmiljö. Begrepp som demokrati, insyn och ansvar riskerar 

därmed att få en mindre betydande ställning i samhället där istället faktorer som ekonomi, 

effektivitet och marknad är något som allt mer premieras.   

 

Denna utveckling har öppnat upp för en mer informell beslutsprocess där särskilda grupper, 

som tenderar att ha mer inflytande än andra på grund av deras resurser och kontaktnät, genom 

nätverk tillåts möjligheten att bakom den formella arenan påverka utformningen av de 

formella besluten på ett sätt som gynnar aktörernas egna intressen.
4   

 

 

Den här studien ämnar undersöka hur den reella makten över ett områdes fysiska utformning 

kan konstrueras och ta sig i uttryck genom nätverk och förhandlingsplanering (planering 

genom nätverk och förhandling mellan den offentliga- och privata sektorn), samt att genom en 

avslutande diskussion belysa vad denna samhällsutveckling kan få för konsekvenser för den 

demokratiska utvecklingen inom planeringsprocessen i Stockholms kommun. Min 

förhoppning med arbetet är att bidra med ökad kunskap och förståelse till forskningen kring 

den mer informella maktutövning inom planering och beslutsprocesser rörande utformningen 

av det fysiska rummet som sker bortom den kommunala beslutsmodellen. Eftersom att 

samhället i grunden bygger på demokratiska ideal kan det uppfattas som problematiskt att 

demokratiska värdeord riskerar att få minskat inflytande över samhällets fysiska utveckling i 

och med att dagens planering ofta sker genom informella maktstrukturer. Det är därför viktigt 

att ständigt studera dessa processer och strukturer; hur de konstrueras, verkar i samhället och 

hur och varför de formar den fysiska miljön på ett specifikt sätt. 

                                                 
1
 Persson, (1999): 5. 

2
 Flyvbjerg (2002): 3-4. 

3
 Persson, (1999): 5. 

4
 Persson, (1999): 6-7. 
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Annedal – en introduktion 

 

Studien tar sitt avstamp i Mariehäll, en ytterstadsdel nära Stockholms kommungräns, och 

undersöker det planeringsprojekt som skulle komma att bli det nya bostadsområdet Annedal i 

Stockholms kommun.
5
  

 

Sedan tidigt 2000-tal har Annedal (tidigare kallat Baltic) genomgått en stor transformering 

från ett nedslitet, sällan använt industriområde till ett attraktivt bostadsområde som 2012 

utmynnade i en boutställning arrangerad av Stockholms Byggmästareförening, Stockholms 

stad, Sundbybergs kommun och 22 byggherrar. Det som mest har präglat Annedal och som 

ofta lyfts fram när planeringsprocessen beskrivs är ett område planerat och byggt med ett 

särskilt fokus på barnens utomhusmiljö, en miljöstadsdel samt ett område där genuin variation 

på byggnader och arkitektur har premierats.  

 

Denna studie ämnar undersöka Annedals utvecklingsprocess med ett särskilt fokus på de 

processer, mekanismer och faktorer som format områdets fysiska uppbyggnad. Studien 

sträcker sig från Annedalsprojektets initiering till dess att projektet utmynnade i en 

boutställning 2012.  

 

Stockholms kommun är en stor, politisk organisation samtidigt som många multinationella 

företag har sina huvudkontor i kommunen. Detta gör Stockholms stad till en arena av olika 

intressen och konflikter, vilket gör kommunen intressant att studera ur ett maktperspektiv.  

Ambitionen är dock att studiens syfte och frågeställning ska undersökas inom den specifika 

kontexten om Annedal som ett icke-område, det vill säga ett område utan egentliga brukare, 

med ett generellt dåligt rykte, utanför politikers och medias direktintresse, för att närmare 

undersöka vilka processer och mekanismer i samhället som kan konstruera och styra den 

reella maktutövningen och hur denna process kan äga rum i ett område där få förutom de 

inblandade aktörerna är medvetna om hur planeringen har gått till. Genom att välja ett sådant 

perspektiv blir undersökningen en kontrast till planering präglad av konflikter och motstridiga 

intressen och visar hur det kan gå till i en svensk storstad när planeringsprocessen tillåts äga 

rum utan granskning i någon större omfattning från allmänheten, politiker och media, och där 

konflikter inte varit framträdande. 

 

Teoretiska grundantaganden 

 

Mycket av den tidigare akademiska litteraturen som finns på området talar för att den 

förhandlingsplanering som internationellt uppkom omkring 1970-talet fortfarande är den 

dominerande planeringsformen inom vilken det svenska samhällets fysiska planering bedrivs. 

(Se exempelvis Hermelin: 2005, Nyström et al: 2012). För att kunna bilda sig en förståelse 

över de komplicerade processer som ständigt formar det fysiska rummet blir det därför viktigt 

att närmare studera just förhandlingsplanering som fenomen.  

                                                 
5
 Annedal. Program för nya bostäder i Mariehäll. Stadsbyggnadskontoret. Stockholms Stad. S: 12. (2005) 
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Den här studien bygger i huvudsak på två teoretiska grundantaganden. 

 

- Dagens planering sker i huvudsak genom nätverk mellan offentliga- och privata 

aktörer och informella förhandlingsprocesser.  

 

- Handlingsrationaliteten är maktens främsta verktyg för att forma planering och 

områdens fysiska utveckling. 

 

   

Syfte 

 

Syftet är att undersöka och analysera hur och varför Annedal i Stockholms kommun har 

kommit till, formats och utvecklats. 

 

Frågeställning 

 

 Hur har maktrelationerna sett ut, vilka aktörer har varit inblandade och hur har 

samspelet mellan den formella och informella maktutövningen tagit sig i uttryck i 

Annedal?  

 

 Vilka motiv och handlingsrationaliteter har legat som grund för Annedals utformning 

och hur uppkom dessa? 

 

 

 Vilka faktorer har möjliggjort och format Annedals fysiska utveckling? 

 

Teoretiskt analysverktyg  

 

Centrala, teoretiska begrepp för studien är Makt, Planering, Politik, Governance och 

Rationalitet. Dessa begrepp kommer här att definieras, främst utifrån en svensk och nordisk 

kontext, för att sedan användas som teoretiskt ramverk för att strukturera upp och analysera 

det empiriska materialet.      
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Politik, planering och makt 

 

Enligt Isaksson et al är planering en politisk verksamhet som realiseras genom den förda 

politiken. Detta gör begreppsparet till centrala aspekter inom planeringsprocessen.
 6

 Lundquist 

menar att planering länge har betraktats som den politiska arenans verktyg för att 

implementera och realisera samhällets politiska visioner, vilket gör gränsen mellan politik och 

planering i praktiken svårdefinierad och diffus.
7
 Lundquist definierar politik som ”alla de 

aktiviteter som leder fram till den auktoritativa fördelningen av värden i samhället – en 

fördelning som så gott som alla i samhället accepterar.”
8
 

 

Österud argumenterar för att politik är en verksamhet som hör samman med beslut och 

handlar därmed om maktförhållanden, exempelvis vilka intressen som får företräde i den 

politiska diskursen och vilka konsekvenser det sedan leder till. Politik som verksamhet 

innebär att det krävs förmåga och resurser att genomföra beslut, vilket därmed gör politik till 

en maktkamp. Med andra ord, politik blir en fråga om makt, i samma grad som makt 

genomsyrar politik, vilket även innefattar planering. Planering blir därför också makten över 

rummet och dess utformning.
9
 

 

Makt är ett vida omstritt och mångfacetterat begrepp som i denna studie begränsas till den 

kontext inom vilken planering bedrivs.  Lundquist definierar denna form av politisk makt som 

”den som har makt har förmåga att prägla utformningen av samhället efter sina 

intentioner.”
10

  

 

Österud definierar makt som de aktörer som besitter ”kontroll över de resurser som krävs för 

att avgöra utfall som aktörerna har intresse av”.
11

 Makt inom Österuds definition framstår 

som ett relationsförhållande mellan aktörer där resurser är vad som binder aktörerna samman, 

vilket enligt Österud innebär att några aktörer får ett starkare genomslag för sina agendor än 

andra.
12

   

 

Governance 

 

Governance betyder att styra.
13

 Begreppet går att härleda långt tillbaka i historien
14

 men 

började återanvändas under 1980 och 1990-talet
15

  för att förklara en samhällelig 

styrningsform alternativt till den statliga styrningen.
16

   

 

                                                 
6
 Isaksson et al, (2005): 64. 

7
 Lundquist, (1992): 9. 

8
 Lundquist, (1992): 9. 

9
 Österud, (2002): 35 – 36. 

10
 Lundquist, (1992): 11. 

11
 Österud, (2002): 37. 

12
 Österud, (2002): 35. 

13
 Smas, (2010): 25. 

14
 Lee, (2003): 2. 

15
 Bevir, (2007): 2. 

16
 Smas, (2010): 25. 
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Termen governance är mångfacetterad och kan definieras olika genom en variation av 

teoretiska kontexter. Enligt Healey syftar begreppet generellt på den samhällstyrning inom 

vilken kollektiva affärer hanteras. Inom det moderna samhället har governance länge varit 

jämställt med det politiska styret, där normen varit att betrakta den offentliga sektorn som 

separerad från den privata.
17

   

 

Den använda definition av governance på en lokal nivå syftar på den övergång inom 

samhällstyrning som inträffade när samhället reellt lämnade den klassiska styrmodellen 

bakom sig (det vill säga, där staten var en central och stark aktör inom samhällstyrning, och 

där den offentliga sektorn genom ett politiskt, hierarkisk byråkratisystem ensamma kunde 

fatta beslut över samhällets utveckling och fördelningen av allmänna värden och resurser) för 

att gå mot en samhällstyrning karaktäriserad av mer abstrakta, informella nätverk. Med andra 

ord, governance inom kontexten för denna studie innebär samhällstyrning genom nätverk: 

nätverksformationer mellan den offentliga- och privata sektorn, så kallade politiska privata-

offentliga nätverk,
18

 vilket inom en svensk kontext även kan beskrivas som 

förhandlingsplanering genom nätverk.   

 

Inom denna givna kontext kan governance därför betraktas som ett analytiskt verktyg för att 

förstå, beskriva och analysera dessa nätverk, deras konstellationer och maktkonstruktion.
19

  

 

”Governance teoretiska värde ligger alltså i att begreppsliggöra, kartlägga och förstå de 

samhälleliga styrprocesserna.”
20

   

 

Den akademiska diskursen angående huruvida dessa nätverk är en bra lösning för den nya 

formen av samhällstyrning har diskuterats omfattande på den vetenskapliga arenan. Enligt 

Bevir argumenterar förespråkare för denna teori att dessa nätverk bland annat genom 

sektorernas kombinerade ekonomiska krafter kan bidra till många samhälleliga fördelar, till 

exempel genom att bördan på den offentliga sektorns ekonomi minskar samtidigt som den 

privata- och offentliga sektorns ekonomier befinner sig i balans gentemot varandra.
21

   

 

Smas argumenterar för att motståndare till denna form av samhällsstyrning däremot hävdar att 

de diffusa gränserna mellan offentligt och privat, och de komplicerade konstellationer detta 

ger upphov till, riskerar att leda till demokratisk problematik i form av legitimitetsproblem 

kring vem som har det formella ansvaret och medföra minskad genomskinlighet och 

transparens under själva planerings- och beslutsprocesserna. Enligt Smas riskerar privata-

offentliga nätverk även att bidra med att skapa problem kring representation och delaktighet, 

exempelvis rörande vilka aktörer som har tillträde till dessa nätverk och vilka som stängs 

ute.
22

 

 

                                                 
17

 Healey, (1997): 206. 
18

 Smas, (2010): 25. 
19

 Smas, (2010): 25 
20

 Smas, (2010): 25. 
21

 Bevir, (2007): 30. 
22

 Smas, (2010): 26-27. 
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Rationalitet 

 

Rationalitet är ett koncept som i vårt samhälle har långa historiska rötter och som på många 

vis representerar en utveckling som har sitt ursprung i upplysningstiden.
23

  

 

Enligt Flyvbjerg har rationalitet sedan upplysningstiden betraktats som ett väldefinierat 

begrepp som varit konstant genom tid och rum, fri från påverkan av samhällets olika 

kontexter.
24

 När dock rationalitet ska definieras blir det mer komplicerat. För att ta ett 

exempel från en ordbok: Rationalitet är ”det som bygger på förnuftet.”
25

 Vad är då förnuftet? 

Förnuft skulle kunna tolkas på många olika sätt men det synsätt på förnuft, och därmed även 

rationalitet, som varit gällande sedan upplysningstiden har främst kommit att handla om 

vetenskap och kunskap, med ett fokus på matematiska modeller, statistik och naturvetenskap.    

 

Flyvbjerg argumenterar dock för att rationalitet i hög grad är kontextberoende och 

rationalitetens kontext är makt. Enligt Flyvbjerg är makt både kunskap, vetenskap och förnuft 

därför att makt definierar vad som ska räknas till dessa begrepp, makt definierar verkligheten, 

och vad som därmed bygger upp samhällets rådande rationalitet. Rationaliteten i sin tur, som i 

hög grad formats av den rådande makten och den kontextuella samhällsstyrningen 

(grundläggande ideologier och värderingar med mera) ligger till grund för hur samhället 

kommer att formas. Vidare menar Flyvbjerg att makt är rationalitet och den av makt skapade 

rationaliteten är makt. Genom att rationalisera (föra fram någonting som rationellt) och 

presentera det som rationalitet formar kontexten (makten) samhället på ett visst sätt.
 26

  

 

Habermas identifierar den västerländska rationalismen som ett nyckelfenomen för att förklara 

uppkomsten av det moderna samhället. Han menar att den västerländska rationalismen i 

huvudsak har utgjorts av den kapitalistiska ekonomins rationalitet och den moderna 

förvaltningens rationalitet, vilket har medfört att den kapitalistiska tillväxtdynamiken som 

samhällets huvudsakliga målrationalitet (det samhället strävar efter att uppnå) pressar in andra 

potentiella målrationaliteter under den ekonomiska och administrativa rationalitetsformen.
27

 

 

Habermas definierar målrationalitet som huvudsakligt motiv för handlandets rationalitet. 

Vidare argumenterar han att handlande uppfattas som en målinriktad verksamhet som genom 

val och användning av lämpliga medel ingriper världen i syfte att uppnå ett särskilt tillstånd 

(målrationaliteten).
28

 Enligt Habermas är målrationalitet endast en synpunkt utifrån vilka 

handlingar kan rationaliseras, och eftersom att varje beskrivning av rationaliseringsprocesser 

innefattar värderingar och motiv ger detta upphov till problem, eftersom att samhällets 

grundläggande uppfattningen om att rationalitet skulle vara oberoende samhällets kontexter 

vanligtvis inte stämmer enligt Flyvbjerg.
29

 

                                                 
23

 Lundquist, (1992): 60. 
24

 Flyvbjerg, (1998): 27. 
25

 Nationalencyklopedin - Rationalitet ( Hämtat den 21 februari 2013). 
26

 Flyvbjerg, (1998): 27. 
27

 Habermas, (1995): 84. 
28

 Habermas, (1995): 83. 
29

 Flyvbjerg, (1998): 27. 
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Vad som rationaliseras till att bli rationalitet formas därmed mycket av motiv och värderingar. 

Enligt Tonell grundar beslutsfattarna sina politiska beslut på värderingar. Värderingar 

påverkas bland annat av kontexten: Exempelvis rådande ideologi, historiskt betingade faktorer 

och personliga åsikter. Enligt Tonell eftersträvar beslutsfattarna den rätta lösningen och det 

rätta beslutet utifrån dessa värderingar. Det rätta beslutet är det beslut som är värt att 

eftersträva. Det som är värt att eftersträva i sin tur är det vi anser värdefullt. Det vi anser 

värdefullt beror på våra värderingar. Tonell argumenterar att det ”rätta” alltid är relativt till 

våra värderingar.
30

  

 

  

                                                 
30

 Tonell, (2005): 321-322. 
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Bakgrund och kontext 
 

Ett ideologiskt skifte 

 

Ideologi kan definieras som en samhällsåskådning vilken innehåller antaganden om hur 

verkligheten är beskaffad, det vill säga uppfattning om samhällets grundläggande värderingar 

och handlingsnormer.
31

 En bidragande orsak som formar, och även förändrar ideologier kan 

förklaras som internationella influenser, vilka vanligen skapats av internationella händelser.
32

  

 

Sedan slutet av andra världskriget har två ideologiska system varit dominerande på den 

politiska arenan inom den industrialiserade västvärlden. Välfärdsstaten och den Nyliberala 

marknaden. 

 

Välfärdstatens politik växte framförallt fram som en reaktion mot den kontext av misär och 

bostadsbrist som det andra världskriget gav upphov till och kan ytligt beskrivas som att staten 

styrde stora delar av marknadsmekanismen genom reglering och statliga korrektiv. Politik och 

planering var under den här perioden central och stark, vilket innebar att staten innehade en 

stark maktposition i samhället.
 33

  

 

Inom en internationell kontext började termen Neoliberalism få fäste omkring 1960 och 1970-

talet som en konsekvens av den globala oljekrisen som fick förödande konsekvenser för stora 

delar av den industrialiserade västvärldens allt mer stagnerande ekonomier. Nyliberalismen 

kan på många sätt betraktas som Välfärdsstatens motsats, att istället för hårda statliga 

regleringar över marknaden förespråkades en tro på den fria marknaden. Marknaden, 

framförallt inom handel, måste privatiseras och på så sätt befrias från statlig inblandning.
34

 

Alla samhällspolitiska ämnen som ska fördelas genom en marknad, bland annat bostäder och 

välfärdsvaror, måste ses som vilken vara som helst på marknaden. Först då kan en jämvikt nås 

på marknaden och resurser kan fördelas effektivt.
35

 

 

Sverige har historiskt präglats mycket av begreppet Välfärdsstat eftersom att Sverige byggde 

upp det som senare har kallats för världens mest generösa sociala välfärdssystem, som bland 

annat erbjöd skattefinansierad skola, sjukvård och olika ekonomiska tryggheter med mera.
36

 

Under 1980-talet upphörde mycket av välfärdsstatens planering på grund av förändringarna i 

världsekonomin och att det politiska klimatet förändrats. Samhället blev mer globaliserat och 

postmodernt. Privatisering blev den postmoderna stadens kännetecken. Staden skulle bli mer 

decentraliserad och tvingades till att vara konkurrenskraftig. Kahakee menar att den 

postmoderna stadens ”mantra” mer har kommit att handla om tillväxt och konkurrenskraft, 
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där städer blir tvingade in i en global konkurrens om det globala kapitalet, en konkurrens som 

dirigeras av multinationella företag.
37

  

 

Expansion inom kommunerna skulle stödjas till varje pris i ett ”public – private partnership” 

samarbete.  Kommunen tappade därmed initiativet till planeringen och blev tvungna till att 

förlita sig på bygg-och fastighetsbolagens involvering i planeringen, vilka då även kunde 

bestämma mycket av villkoren. Dock hade inte kommunerna något val. De statliga 

bostadssubventionerna kunde inte längre bära de ökande byggkostnaderna, eftersom att 

kommunerna allt mer saknade egna resurser.
 38

   

Rationell planering i Sverige 

 

Sedan 1930-talet till omkring 1970-talet har Sveriges dominerande planeringsmodell utgjorts 

av rationell planering, en modell som i hög grad präglats av en stark tro på rationalism, 

ekonomi och en centralstyrd planering. Rationell planering har länge utgjort en central del 

inom svensk planeringshistoria,
39

 och präglar fortfarande stora delar av det svenska 

planeringsförfarandet.
40

   

 

Hermelin förklarar rationell planering som att själva planeringsprocessen och förfarandet 

delas in i tydligt avgränsande, kronologiska steg. Det första steget innebär att politikerna 

formulerar ett mål och sedan är det upp till planerarna att hitta den mest rationella metoden att 

nå det uttalade målet. Resultatet presenteras i form av en plan som sedan ligger till grund för 

det tilltänkta planeringsprojektet.
41

 Inom rationell planering finns det en tydligt uppdelad 

gräns mellan politiker och planerares arbetsuppgifter.  

 

Enligt Hermelin ligger tyngdpunkten inom rationell planering på problemlösningsprocessen, 

där det bland annat finns en övertygelse om att planeraren som expert kan skaffa sig 

tillräckligt med kunskap för att bedöma vilken handling som är mest rationell i olika 

situationer, och på så sätt planera bort problematik som exempelvis ”sociala orättvisor.”
42

 

Enligt Tonell bör rationell planering betraktas som en form av planering som eftersträvar 

analyser som främst bygger på ekonomi, statistik och matematik.
43

  

 

Den rationella planeringsmodellen har fått mycket kritik genom historien, bland annat för att 

modellen mer kommit att fungera som en ideologi snarare än en modell som kan tillämpas i 

praktiken. Enligt Tonell blir då rationaliteten snarare symbolisk än reell. Med detta menar han 

att modellen om rationell planering inte existerar i verkligheten och kanske aldrig har gjort 

det.
44

 Efter 1970-talet skedde en förändring inom svensk planering där bland annat även andra 
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värden eftersträvades. Dock utgör det rationella tänkandet fortfarande en betydande del av 

dagens offentliga administration och kommunens planeringsförfarande,
45

 exempelvis utgår 

dagens lagstiftning som rör den fysiska miljön från den rationella planeringsmodellen.
46

    

Förhandlingsplanering får fäste i den svenska kommunen 

 

På 1970-talet skedde en förändring inom svensk planering i och med att den kommunala 

planeringen ändrade karaktär. Innan 1970-talet hade planering länge betraktats som politikens 

styrmedel, inom vilket politikernas visioner implementerades genom en stark, statlig och 

central styrning.
47

 Nu skulle dessa ideologier bytas ut mot tankar om decentralisering, 

effektivitet, avreglering och marknadsanpassning,
48

 vilket enligt Nyström et al bland annat 

innebar att den sociala rationaliteten tonades ned till förmån för marknadens rationalitet,
49

 och 

Granberg menar att dörren tenderade att öppnas och vara fördelaktigt för de med ”rätt 

resurser.”
50

 

 

Enligt Montin infördes en modell inom kommunerna, där fokus låg på 

planeringsförutsättningar inom kommunalplanering och där all planering skulle baseras på 

gemensamma mål och långsiktiga prognoser av strategiska, sociala och ekonomiska faktorer. 

Tyngdpunkten försköts från själva planeringen till förutsättningarna för planeringen. 

Planeringen kom därmed att bli mer resursorienterad där kommunens ekonomiska 

förutsättningar kom att skapa en ram för övrig planering.
51

 

 

Enligt Christensen har Sveriges offentliga sektor sedan omkring 1980-talet befunnit sig i 

ekonomisk kris.
52

 Hermelin argumenterar för att detta bland annat berott på privatiseringar 

inom välfärdssektorer som tidigare varit helt dominerande av offentlig verksamhet, en 

förändring som gjort att den offentliga sektorn tappat stora intäkter.
53

 Enligt Montin skedde 

under samma tidsperiod ytterligare kommunalpolitisk förändring i och med att staten givit 

kommunerna ett ökat ansvar utan att resurserna ökat i motsvarande nivå.
54

 Enligt Hermelin 

ledde detta till att de offentliga intäkterna minskade samtidigt som kommunernas utgifter 

ökade, vilket har medfört att den offentliga sektorn i växande grad blivit beroende av privat 

medfinansiering.
55

 Montin argumenterar för att ingen aktör; varken staten, kommunerna eller 

någon annan har resurser eller kompetens att på egen hand realisera sina mål,
56

 därför skedde 

också en ökning av interaktion mellan kommunen och andra aktörer. Montin förklarar detta 

händelseförlopp som att det skedde en förskjutning från ”förmyndarkommun” till 
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”förhandlarkommun,”
57

 där kommunens företrädare bara är en av flera agerande 

intressegrupper,
58

 vilket öppnar upp för en mer informell samhällsstyrning. Kahakee menar att 

detta i sin tur riskerar att leda till att genomtänkta och långsiktiga samhällsinsatser försvinner 

och ersatts av marknadsstyrda, kortsiktiga projekt.
59

 

 

Enligt Gunnarsson började den tidigare föreställningen om att det skulle finnas en distinkt 

uppdelning i offentlig- och privat sektor försvinna i och med förhandlingsplaneringens 

framväxt, eftersom att gränsdragningen mellan sektorerna började bli alldeles för diffus.
60

 

Montin argumenterar för att detta tankesätt även förstärktes ytterligare på 1990-talet eftersom 

att kommunerna började arbeta mer processinriktat för att få med andra aktörer och deras 

resurser för olika utvecklingsprojekt. En allt viktigare uppgift för kommunen blev att skapa 

förutsättningar för lokal utveckling. Montin menar att kommunala politiker och tjänstemän 

idag ofta kommit att betraktas som olika samordnare av processer som försöker skapa 

förutsättningar för en positiv lokal utveckling.
61

  

 

Enligt Nyström et al är förhandlingsplanering ett vanligt fenomen inom dagens planering. De 

sammanfattar förhandlingsplanering som att planering och genomförande sker genom 

förhandling mellan privata och offentliga aktörer, till exempel mellan kommuner, markägare 

och exploatörer.
62

 Hermelin menar att genom samarbete och interaktion i nätverk kan 

kommunen på så sätt få del av de resurser som finns i de andra organisationerna.
63

 Enligt 

Tonell kan förhandlingsplanering kännetecknas av att hela planeringsprocessen sker i en 

integrerad process eller i form av parallella förlopp, till exempel där genomförandeavtal och 

planarbete sker samtidigt. Denna form av planering kan till stora delar liknas vid en 

affärsuppgörelse och därför hålls förhandlingarna ofta bakom stängda dörrar. När avtalen 

sedan är klara genomförs den nödvändiga formella beslutsproceduren.
64

 

Kommunens uppbyggnad 

 

Det är kommunens uppgift att ansvara för den fysiska planeringen inom kommunens gränser. 

I Plan- och Bygglagen fastställs kommunens planmonopol, vilket innebär att kommunen har 

suverän rätt till att anta fysiska planer som ska ligga till grund för exploateringsprojekt, samt 

att ge bygglov. Som högsta kommunala instans är kommunfullmäktige den aktör som formellt 

fattar beslut om att starta fysisk planering, dock ligger den konkreta handläggningen på en 

nämnd eller förvaltning.
65

    

 

Den svenska kommunens organisation utgör statens formella maktstruktur (decentraliserat till 

den kommunala nivån) vars huvudsakliga uppgift traditionellt är att fungera som 
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välfärdsstatens förlängda arm.
66

 Montin definierar begreppet kommun som ”territoriella 

avgränsande enheter för lokalt självstyre, som en del av statens politiska organisation.”
67

 I 

ett försök att förklara det svenska kommunväsendets uppbyggnad använder sig Montin av tre 

huvudsakliga doktriner som tillsammans kan sägas utgör grunden för det svenska 

kommunväsendet. Dessa är: Den folkstyrda doktrinen, Kommunalt självstyre och Den 

lagstyrda doktrinen.
 68

   

- Den folkstyrda doktrinen syftar på Sveriges politiska system som representativ 

demokrati, där folket har makten att välja det politiska styret, som genom mandat 

tilldelas makten att representera väljarnas ”gemensamma vilja.”
69

  

 

- Kommunalt självstyre syftar på att Sveriges kommuner har en lång tradition av 

decentraliserat och kommunalt självstyre, vilket anges i Regeringsformen. 

 

- Den lagstyrda doktrinen syftar på att den offentliga makten, inklusive kommunerna, 

lyder under lagarna och är underordnade riksdagens lagstiftande makt, vilka är 

ansvariga inför folket.  

Kommunen och dess demokratiska styrningskedja har i grunden en hierarkisk uppbyggnad 

där det viktigaste organet, kommunfullmäktige (kan liknas vid kommunens riksdag), utgör 

toppen av den hierarkiska kedjan. Det totala antalet mandat/ledamöter står i proportion till 

invånarantalet.
70

 Fullmäktiges uppgift är att besluta i alla ärenden som är av större vikt för 

kommunen.
71

  

 

Kommunstyrelsen är kommunens regering
72

 och verkställande organ som har till uppgift att 

bereda och lämna yttranden på ärenden som ska hanteras av kommunfullmäktige, samt att 

samordna och leda förvaltningen av kommunens angelägenheter. Enligt Petersson kan 

kommunstyrelsen i praktiken betraktas som ett överordnat, centralt maktorgan.
73

 

 

Under sig har dessa kommunalpolitiska organ politiska nämnder som ofta följer en 

sektorbaserad organisation, till exempel Stadsbyggnadsnämnden och 

Exploateringsnämnden.
74

 Alla nämnder har förvaltningar som är underställda nämnderna, till 

exempel Stadsbyggnadskontoret, där bland annat sakkunniga och experter arbetar,
75

 vars 

uppgift är att bereda och implementera politikernas beslut.
76

 Enligt Tonell fattas de formella 

besluten i Kommunfullmäktige där också den allmänna debatten förs, men i praktiken är det 
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nämnderna som fattar besluten, och till nämndsammanträden har allmänheten i regel inte 

tillträde.
77

 

 

Förvaltningens roll 

 

Förvaltningen och tjänstemännens roll är till stora delar att bereda och implementera de 

politiskt valda representanternas beslut. I samhällets byråkratiska styrningskedja finns det en 

tydlig gräns mellan politikers och tjänstemäns arbetsuppgifter. Enligt Isaksson et al är denna 

gräns i verkligheten mer diffus och relationen mellan politisk styrning och byråkratisk, 

professionell självständighet har länge varit ämne för diskussion.
78

 Diskursen har främst 

utmynnat i demokratisk problematik eftersom att förvaltningens tjänstemän är yrkespersoner, 

inte folkvalda, men ändå till stora delar representerar politikernas vilja i och med deras 

arbetsuppgift, som bland annat innebär att bereda förslag som läggs fram för politikerna, och 

att sedan implementera dessa förslag när politikerna beslutat om dem.
79

 Enligt Hilding 

beslutar och väljer tjänstemännen ständigt mellan olika alternativ och avgör vilka fakta som är 

viktigast utifrån specifika agendor och rationaliteter.
80

 Isaksson menar att förvaltningen, i och 

med att instansen ofta är ansvarig för att formulera både mål och medel, bedriver praktisk 

politik, där politisk makt lämnas över från politiker till tjänstemän.
81

     

 

Enligt Lundquist bedrivs den övervägande delen av politik genom de offentliga 

förvaltningarna. Med detta menar Lundquist att det samhället normalt karakteriserar som 

politik, huvudsakligen riksdagens och regeringens verksamhet och de politiska partiernas 

ställningstaganden på nationell och kommunal nivå endast utgör en bråkdel av den faktiskt 

förda politiken. Förvaltningarna utgör centrala maktpositioner i samhället och spelar en 

nyckelroll inom kommunal planering.
 82

 

 

Stockholms stad – en särskild kontext 

 

Stockholms kommun som studieområde är en plats vars kontext skiljer sig från många andra 

svenska kommuner. Stockholm är Sveriges största stad och huvudstad.
83

 Utpekade som en 

viktig nod i globaliseringen
84

 gör detta Stockholms kommun (Stockholms stad) till en 

attraktiv plats att verka och bo på, vilket ständigt bidrar till ett ökat befolkningsunderlag men 

har även lett till en omfattande bostadsbrist i kommunen. Tidigare forskning har bland annat 

visat på att om det inte finns tillräckligt med bostadsmöjligheter förlorar kommunen stora 

intäkter i form av skatteinkomster, kunskap och arbetskraft, vilket även hämmar Stockholms 
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stads framtida tillväxt.
85

 Stockholms stads storlek medför att den politiska uppbyggnaden 

skiljer sig något från den politiska organisationen inom exempelvis mindre kommuner i 

Sverige.  

 

Stockholms stad har 101 mandat i Kommunfullmäktige, där varje mandat representerar en 

representant. 2010 fick Alliansen för andra mandatperioden i rad politisk majoritet i 

Stockholms stad med 52 mandat gentemot oppositionens 49. Av dessa har moderaterna 38 

mandat respektive 25 hos Socialdemokraterna.
86

  

 

Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta politiskt beslutande organ. 

Kommunstyrelsen har i sin tur det övergripande ansvaret för att ärenden till Fullmäktige 

bereds och att besluten fattade i Kommunfullmäktige genomförs och följs upp. Till hjälp har 

Styrelsen Stadsledningskontoret som är Styrelsens underliggande förvaltning. Det politiska 

arbetet inom Stockholms stad sker genom en hög grad av decentraliserat ansvar. Den 

grundläggande tanken är att beslut i stor utsträckning ska fattas så lokalt och nära de berörda 

medborgarna som möjligt.
87

 Under sig i den hierarkiska kedjan har Statsledningskontoret 

Stockholms stads fackförvaltningar, till exempel Exploateringskontoret, som alla i sin tur har 

en hierarkisk uppbyggnad och styrs av respektive nämnd. Under Statsledningskontoret finns 

även särskilda stadsdelsförvaltningar med respektive nämnder, vars uppgift är att ta beslut om 

bland annat kommunal service för de som bor i stadsdelen.
88
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Metod  
 

Att välja ”rätt” metod för en studie är vitalt för hur studien kommer att formas. Rätt metod bör 

därför ses som den metod som bäst kan svara på studiens syfte och frågeställningar.  

 

Den här studien är kvalitativ till sin karaktär. Det överordnade målet inom kvalitativ forskning 

är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala 

verklighet.
89

 Detta blir ett viktigt faktum sett till denna studies syfte och frågeställning, 

eftersom att samhällstyrning genom nätverk är ett socialt konstruerat fenomen. Den skriftliga, 

diarieförda dokumentationen som finns tillgänglig angående Annedal i kommunens arkiv (det 

vill säga, Gatu- och Fastighetskontoret, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret) är 

till stora delar ofullständigt för att tillfredställande kunna besvara studiens syfte. Syftet kan 

heller inte nås genom kvantitativa modeller. Kvalitativ metod är därför bäst lämpad för 

studiens genomförande.  

 

De två huvudsakliga metoderna jag valt är intervjuer och fallstudiebaserad forskning. Den 

insamlade empirin har sedan kompletterats genom textanalyser av arkiverade dokument från 

bland annat tidigare nämnda arkiv. 

 

Fallstudie 

 

Fallstudie är en metod som innebär att forskaren väljer ett eller flera fall att studera, med det 

övergripande syftet att öka samhällets förståelse för generella mekanismer hos ett fenomen. 

Tanken är att mer gå in och förstå någonting på djupet, att undersöka fenomen för att bredda 

förståelsen över vad som egentligen sker och varför det sker.
90

 Genom att ge bidrag och 

pusselbitar till samhällets förståelse över valda fenomen bidrar detta till att generera ny och 

förbättrad teori över fenomenet som innehåller fler komponenter än den tidigare teorin gjort. 

Detta bidrar till en ökad förståelse för fenomenet som helhet.
91

  

 

Eftersom att fallstudier undersöker fenomen som innehåller många variabler och samband 

riskerar de därför också att bli mycket komplexa,
92

 med mycket information som ständigt 

måste sorteras, kategoriseras, tolkas, analyseras och väljas ut. Forskaren har därför en central 

roll, eftersom att det är dennes ansvar att välja ut ett specifikt material från mängden av 

variabler och empiri för att sedan tolka materialet utifrån studiens teoretiska perspektiv. Detta 

sätter också extra krav på att behandla forskningen med respekt och att tolkningarna och 

urvalen sker på ett sådant sätt att objektivt tolkande främjas så långt detta är möjligt. För att 

öka studiens reabilitet har jag strävat efter att ge ett så rikt underlag över Annedals 

utvecklingsprocess som möjligt utifrån studiens problemställning.  
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Enligt Gumesson är fallstudier ofta av kvalitativ karaktär, vilket beror på att mycket av den 

komplexitet olika fenomen genererar inte går att mäta i precisa ekvationer. För att kunna bidra 

med en djupare förståelse kräver många fenomen också djupare, personlig kunskap i form av 

objektiv och subjektiv intervjudatainsamling. Enligt Gumesson ingår intervjuer i praktiskt 

taget alla fallstudier och för det mesta utgör de kärnan i datainsamlingen.
93

 

 

Intervju 

 

Två former av intervju har förekommit i studien: Intervju och Samtalsintervju.  

 

Huvudmålet med en intervju är enligt Gustavsson att samla in objektiv empiri, där den 

intervjuade gör ett försök till att återge och förklara fakta av mer objektiv karaktär. 

Gustavsson definierar objektiv i denna kontext som kunskap som inte är utsatt för individuell 

och subjektiv påverkan, exempelvis fakta.
94

  

 

Samtalsintervjuer skiljer sig på det sättet att syftet istället är att samla in subjektiv empiri. 

Inom denna metodform finns ett grundantagande om att det existerar en faktiskt, upplevd 

verklighet som genom samtalsintervjuer är åtkomlig för forskaren.
95

  

 

Grundtanken är att genom att använda olika former av intervju som metod är det möjligt att 

nå olika perspektiv, både objektiva och subjektiva, som tillsammans betraktas och tolkas i 

relation till varandra. Tillsammans bildar de en mer enhetlig bild över fenomenet.
96

   

 

I denna studie har jag använt mig av en kombination av dessa båda intervjuformer som 

huvudmetod för mitt insamlade primärdata. Genom intervju samlade jag in olika perspektiv 

på det objektiva händelseförloppet – främst om hur fenomenet sett ut och vad det är som sker 

– och genom samtalsintervju fick jag del av ett mer subjektivt material som främst gav en 

djupare förklaring till varför det sker. 

 

Alla intervjuer har följt en semi-strukturerad mall. Detta innebär att jag som forskare haft en 

strukturerad intervjuguide, dock har jag inte varit bunden av den. Viktigt under mina möten 

med de intervjuade är att mina frågor till stora delar varit av beskrivande karaktär. Detta 

eftersom att jag som forskare med hjälp av min intervjumall styr det övergripande samtalet, 

men samtidigt låter de intervjuade själva fokusera och lägga tyngdpunkten på det de tycker är 

viktigt inom ramen för mina frågor. Alla samtal har spelats in och transkriberats för att bidra 

till en god återgivning av primärmaterialet samt att underlätta dess tolkande. Intervjuerna 

utfördes mellan februari och april 2013. 
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Viktigt att belysa är att ingen intervju som behandlar subjektiva upplevelser har betraktats 

som en ”sanning.” Alla dessa intervjuer har jämförts i relation till varandra för att sedan 

kopplas samman. Inget perspektiv i studien bidrar till att motsäga någon annans utsaga om 

händelseförloppet. Tillsammans med det faktum att alla intervjuer ägt rum med personer i 

någon form av yrkesroll eller position, och inte som privatperson, borde detta innebära ett 

relativt tillförlitligt material om händelseförloppet.   

 

Urval och begränsning 

 

Tolkning är en viktig aspekt inom en kvalitativ studie. Inte bara forskarens tolkning, men 

även vilka berättelser som har tolkningsföreträde och vilka tolkningar ligger bakom det 

material forskaren får tillgång till.
97

 I denna studie har målet varit att intervjua personer som 

huvudsakligen varit inblandade och delaktiga under olika skeden av Annedals 

planeringsprocess och genomförande.  

 

Totalt genomfördes 11 intervjuer. Av dessa var fyra med tjänstemän och före detta tjänstemän 

från Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret (samt Gatu- och Fastighetskontoret 

när det ännu existerade), där alla varit centrala aktörer under olika skeden av projektet. Tre 

intervjuer representerar byggherrar, där jag har försökt få en spridning på kommunalt ägda 

och privata byggherrar, samt stora och små byggherrar. En intervju representerade 

Stockholms Byggmästareförening som varit ansvariga för boutställningen i Annedal 2012. 

Vidare intervjuades en sakkunnig, en socialdemokratisk politiker (kontakt gjordes även med 

moderata politiker men de avstod från att ställa upp), samt en representant från föreningen 

Mariehäll.      

 

Urvalet som gjorts grundar sig dels på de aktörer jag haft möjlighet att få tag på, men 

samtidigt är många av dessa aktörer de som jag anser varit centrala i Annedalsprocessen. En 

kritik som skulle kunna riktas till urvalet är bland annat att de intervjuade politikerna är för få 

men samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att Annedal har varit ett stort, komplicerat projekt 

som sträckt sig över flera mandatperioder. Många politiker har bytts ut under projektets gång 

samtidigt som det nästintill inte funnits någon politisk direktinblandning i Annedal. Av de 

politiker jag varit i kontakt med är det ingen som egentligen känner att de verkligen varit 

inblandade i projektet för att kunna uttala sig. Från Stockholms stads sida är det 

tjänstemännen som drivit kommunens agenda och många av dessa tjänstemän har intervjuats. 

En annan aspekt är att fler byggherrar än fyra av de 22 inblandade hade kunnat intervjuas, 

men efter genomförda intervjuer ansåg jag att teoretisk mättnad uppnåtts, vilket innebär att 

ingen ny kunskap tillfördes som var av intresse för syftet och frågeställningen.  
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Grundad teori i ett försök att minska förförståelse 

 

Förförstålse är ett viktigt begrepp att belysa inom kvalitativ metoddiskussion och kan 

definieras som forskarens tidigare förståelse, dennes position gentemot fenomenet som 

studeras. Förförståelsen ligger ofta som grund för forskarens tolkning och vidare förståelse av 

fenomenet, vilket i sin tur formar studien i ett visst format.
98

 I den här studien har jag i ett 

försök att minska inblandningen (och därmed öka objektiviteten) av min egen förförståelse till 

viss del använt mig tillvägagångssättet ”grundad teori.” Grundad teori är en form av metod 

som går ut på att forskaren i studiens början, istället för att läsa in sig på ämnet och utan att ha 

skaffat sig förförståelse (med risk för att påverka materialet), inleder studien med att samla in 

empiri. Målet är att forskaren försöker insamla så mycket data som möjligt utan förförståelse 

och med ett öppet sinne, för att sedan ställa materialet i relation till tidigare forskning och 

befintliga teorier.  

 

I min studie hade jag redan från början ett formulerat syfte och föreställning om vilket 

fenomen jag ville undersöka, men precis som i grundad teori började jag med att samla in 

material i ett tidigt stadium, utan att ha skaffat mig särskild teoretisk förförståelse om 

fenomenet. Urvalet av data skedde utifrån syftet och syftesenliga frågor ställdes till de 

intervjuade. När jag sedan satte mig in i litteraturen och placerade den i relation till det 

empiriska materialet har det bidragit till att tillföra och generera ny kunskap. Det kan dock 

argumenteras att det är svårt som studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen att gå in i en 

studie inom samma fält utan förförståelse. Jag är medveten om detta och har försökt att föra in 

en hög grad av objektivitet under den empiriinsamlande processen, det vill säga att jag 

undvikit att tolka materialet förrän alla bitar fallit på plats.   

 

Forskningsetik och objektivitet    

 

Alla forskningsetiska regler som forskaren är skyldig att följa enligt Vetenskapsrådets 

riktlinjer har följts. (För en utförlig genomgång av vetenskapsrådets riktlinjer vänligen se; 

God forskningsed 1:2011
99

) Att en studie ska präglas av objektivitet är vanligtvis en 

självklarhet inom alla sorter av kvalitativ forskning men helt realistiskt finns ingen som är helt 

ofärgad från egen förförståelse. Vad forskaren däremot bör göra är att ständigt vara medveten 

om denna problematik och låta vetskapen ständigt genomsyra studiens alla delar.  

 

Avgränsning 

 

Den fysiska avgränsningen är Annedal i Mariehäll. Det material som sedan valts ut för att 

utgöra empirin syftar till att klargöra den bakomliggande processen som formade Annedal på 
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ett specifikt sätt och empirin sträcker sig därför från Annedalprojektets början, omkring 

början av 2000-talet till boutställningen 2012. 

 

Generaliserbarhet 

 

Studien innefattar en fallstudie som verkat under en specifik kontext. Syftet är framför allt att 

bidra med en ökad förståelse till fenomenet i denna givna kontext. Studien, mina tolkningar 

och analyser ska därför inte ensamma ses som en generaliserad ”sanning” utan mer som en 

pusselbit som bidrar till att öka vetenskapen om fenomenet som helhet.  

Anonymisering 

 

I denna studie har jag valt att ge de intervjuade aktörerna anonymitet. Meningen med studien 

är att undersöka ett fenomen och övergripande samhällsaktörer, inte enskilda personer. Alla 

personer som intervjuats och deras yrkesroll framgår i referenslistan. I det empiriska 

materialet kommer de intervjuade att refereras till en bokstav, från A-K. Viktigt att poängtera 

är att bokstävernas kategorisering inte har någonting med personernas placering i 

referenslistan att göra.    
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Undersökning och resultat 
 

Inom denna del avhandlas mitt empiriska material. Min ambition med det empiriska avsnittet 

är att först ge en historisk bild över stadsdelen Mariehälls utveckling och förutsättningar. 

Detta är viktigt för att ge området Annedal en bredare historisk förankring, eftersom att 

Annedal ingår i stadsdelen Mariehäll. Sedan presenteras en övergripande, kronologisk 

tidslinje som sträcker sig från projektets början till dess förväntade slut för att ge en ytlig 

överblick över de händelser som format projektet, följt av ett avsnitt där jag närmare 

presenterar nyckelaktörer som haft centrala roller under några eller många faser i 

Annedalprojektet. I avsnittets sista del presenteras Annedal som projekt närmare och det sker 

en djupgående presentation av projektets förfarande i form av teman som presenteras i 

kronologisk ordning. Undersökningens teman har konstruerats utifrån de händelser som 

innehaft en central roll vid utformandet av Annedal.  

Geografisk placering och historik 

 

Annedal tillhör stadsdelen Mariehäll som är belägen i Stockholms och Brommas utkant (inom 

kommunens gränser och tillhörande Bromma Stadsdelsnämnd) och angränsande till 

Sundbybergs kommun. Då Mariehälls folkmängd historiskt har varit relativt liten har det inte 

funnits tillräckliga underlag för en skola och fullständiga serviceutbud i stadsdelen. 

Mariehällsbarnen går därför i skola i Sundbyberg och för utbud av livsmedel hänvisas de 

boende till Sundbybergs centrum och Bromma Blocks, vilket är det stora handelsområdet vid 

Bromma flygplats.
100

  Detta har lett till att många boende i Mariehäll ser sig som boende i 

Sundbybergs kommun, även fast de bor och betalar skatt i Stockholms kommun.
101

 På 

Stockholmssidan är Mariehäll omgivet av trafikerade vägar och stora glest bebyggda ytor som 

Bromma flygplats och Solvalla travbana.
102

  

 

Mariehäll har betraktats som en speciell stadsdel, mycket beroende på platsens historia.
103

 

Stadsdelen blomstrade vid slutet av 1800-talet när tåget och industrialismen kom till 

Mariehäll, vilket bäddade för industrier och verksamheter i området.
104

 Många av områdets 

kvarter byggdes för industriarbetare och deras familjer, där de boende i stor utsträckning 

arbetade på många av de industrier som etablerades i stadsdelen.
105

  

 

Inom Mariehälls utveckling under 1900-talet har lite hänsyn tagits till den äldre bebyggelsen. 

Många gamla hus har rivits och istället har nya byggts upp.
106

 En viktig faktor som har 

karaktäriserat och påverkat Mariehälls utveckling under många år är det nära läget till 
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Bromma flygplats. Höga bullernivåer och avgasutsläpp var störande moment som skulle leda 

till byggnadsförbud av bostäder under många år.
107

 Detta är en central anledning till att 

Mariehäll idag till stora delar karaktäriseras av varierade husstrukturer och arkitektur. 

Eftersom att lagligt byggande inte tilläts blev svartbyggen en vanlig företeelse.
108

 

 

Osäkerhet om en eventuell nedläggning av Bromma flygplats och vad detta skulle föra med 

sig gjorde att många hus i Mariehäll fick stå och förfalla. Hus och industrier revs, och både 

industri- och bostadstomter har länge fått stå obebyggda. Den kraftiga genomfartstrafiken på 

närliggande vägar har också bidragit till stagnation i Mariehäll.
109

  

 

På 1970-talet flyttade den sista sociala servicen ut från området. Vid den här tidpunkten fanns 

det inga offentliga ytor att tala om.
110

 Sedan 1980-talet har det funnits en vilja att utveckla 

Mariehäll men utan att det har varit möjligt, dels på grund av den utbredda bullerdiskussionen 

(där Bromma flygplats nära läge till stadsdelen bland annat har varit en bidragande källa till 

buller) har varit stor och förhindrat att planeringen har kunnat gå vidare,
111

 dels genom att det 

helt enkelt inte har funnits ekonomi och marknad för utveckling.
112

  

 

Inriktningen med Annedal har varit att omvandla kvarteret Baltic, som ingår i den så kallade 

Mariehällstriangeln, från industriområde till ett attraktivt bostadsområde. Det har setts som 

viktigt, inte bara av bostadsförsörjningsskäl utan även för hela stadsdelen Mariehäll. Bilden 

av Stadsdelen har länge varit att den ligger avskuren från övrig bostadsbebyggelse i 

Stockholm. Mariehällstriangeln har länge setts som ett nedslitet, sällan använt och avskilt 

utkantsområde, utan några större naturvärden, med problem som tjuvtippning av avfall, 

skrotbilar samt diverse illegala verksamheter.
113

 

 

Idag är Mariehäll ett område med blandad bebyggelse, exempelvis i form av äldre villor, små 

flerbostadshus och ett antal stora kontors- och industrikomplex. Innan Annedal började 

bebyggas bodde omkring 1 600 invånare i Mariehäll i cirka 1 000 bostäder.
114

 

Tidslinje över Annedal 

 

Projektet Annedal är en långdragen process som pågått sedan början av 2000-talet och 

beräknas vara färdigt 2016. För att få en övergripande inblick i projektet kommer en generell, 

kronologisk tidslinje att presenteras. 
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2000: 

En motion inkommer till Kommunfullmäktige i Stockholms stad som fattar beslutet att 

påbörja planeringen av det dåvarande området Baltic.  

 

2002: 

Förstudier över området sätts igång. 

 

2003: 

En arkitekttävling (formgivningstävling) över området genomförs. Det vinnande förslagets 

vision ligger som grund för det kommande programsamarbetet.  

 

2005: 

Program för nya bostäder i det kommande bostadsområdet Annedal presenteras (kommunens 

vision). 

 

2005 – 2007: 

Markanvisning sker till omkring 19 byggherrar och detaljplanearbete för projektets första 

etapp sker. 

 

2007: 

Den globala fastighetskrisen försenar byggstarterna och tvingar byggherrarna att omvärdera 

sina marknadsanalyser. 

 

2008: 

Stockholms Byggmästareförening blir officiellt arrangörer för boutställningen i Annedal 

genom ett avtal som tecknas med Stockholms stad. 

 

2009: 

Startskottet ljuder för bostadsbyggandet. 

 

2011: 

De första säljstarterna har börjat och den första inflyttningen sker. 

 

2012: 

Annedal presenteras genom en boutställning som arrangeras av Stockholms 

Byggmästareförening i samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs kommun och alla 

aktuella byggherrar. 

 

2016 

Beräknat att området ska vara färdigbyggt. 
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Centrala aktörer 

 

I utformningen av området Annedal har jag identifierat sju kategorier av aktörer som varit 

centrala i processen att påverka områdets utformning och utveckling till dagens Annedal. I det 

här avsnittet sker en översiktlig presentation av de inblandade aktörerna. 

 

Den övergripande politiken 

 

Politiken är alltid närvarande i planeringsprojekt. De faktorer som i första hand styr den 

politiska riktningen kan bland annat betraktas som politisk ideologi, den rådande kontexten 

(den rådande samhällsdiskursen med mera) och en samverkan mellan dessa båda. Även om 

den poliska närvaron inte alltid sker genom en direkt inblandning i enskilda sakfrågor 

manifesteras den ofta i form av tjänstemännens arbete. 

 

Centrala förvaltningar 

 

De förvaltningar som varit centrala i Annedals exploateringsprocess har främst verkat genom 

Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret, och deras respektive nämnd. Kontorens 

formella uppgift är att bereda och utföra det som nämnden har beslutat. I Annedal är det 

framförallt kontorens olika tjänstemän som hållit i och drivit undersökningsarbete, underlag, 

planering och arbete från Stockholms stads sida. Nämndernas uppgift har främst varit att 

besluta om kontorens förslag som sedan har vandrat vidare upp i hierarkin till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för formella politiskt beslut. 

 

Stadsbyggnadsnämnden/kontoret 

 

Stadsbyggnadskontoret och respektive nämnd ansvarar för Stockholms stads verksamhet inom 

områden som rör översiktlig planering, detaljplanering, bygglovgivning och stadsmätning 

inom Stockholms stad.  

 

Exploateringsnämnden/kontoret 

 

Exploateringskontoret och dess nämnd bildades omkring 2006. Innan dess tillhörde stora 

delar av kontorets ansvarsområde Gatu- och Fastighetskontoret med respektive nämnd. I den 

här undersökningen används därför namnet för Gatu-och Fastighetskontoret fram till den 

tidsperiod då Exploateringskontoret introduceras.  

 

Omkring 2006 inrättade Stockholms stad en särskild exploateringsnämnd som ersatte 

Stadsbyggnadsnämnden och Fastighetsnämnden som planeringens särskilda motor. 

Exploateringsnämnden är inrättad direkt under finansborgarrådet vilket ger 
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Exploateringskontoret en stor makt att i realiteten styra stadsplaneringen enligt Andersson et 

al.
115

 

 

Exploateringskontoret och dess nämnd är den förvaltning som har ett samlat ansvar för 

markförvaltning och bostadsexploatering, samt det renodlade ansvaret för att genomföra de 

planer som rör den fysiska miljön i Stockholm. Nämnden ska förvalta och utveckla 

kvartersmark, gator, parker och naturområden som ägs av Stockholms stad.  

 

Stockholms Byggmästareförening 

 

Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och 

anläggningsföretag i Stockholm. Målet med organisation är att ta tillvara på 

medlemsföretagens intressen och att föra en aktiv och konstruktiv dialog med kommuner, 

myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. Byggmästareföreningen har cirka 

880 medlemmar i Stockholm, varav de flesta är små och medelstora företag.
116

 Föreningen 

bildades 1889, med ambitionen att framför allt lyfta fram nya stadsdelar, sina medlemsföretag 

och en samverkan mellan näringsliv och kommun. Byggmästareföreningen anordnade sin 

första bostadsutställning 1990 i Skarpnäck i samband med föreningens hundraårsjubileum. 

Sedan dess har föreningen anordnat en boutställning i Nybodahöjden 1998, Hammarby 

Sjöstad 2002 och Tensta 2006. boutställningen 2012 i Annedal var Byggmästareföreningens 

femte boutställning.
117

    

 

Byggherrarna 

 

Antalet byggherrar med markanvisning i Annedal var från början 19 men kompletterades till 

22. Byggherrarna är en blandning av kommunala och privata, likväl som stora och små 

aktörer.  

 

Föreningen Mariehäll 

 

Föreningen Mariehäll är en lokal förening som verkar inom stadsdelen Mariehäll. Många 

medlemar i föreningen har bott i stadsdelen länge och har en bred kunskap om områdets 

historia. De som privatpersoner väljer att vara aktiva inom Mariehälls utveckling tillhör 

Föreningen Mariehäll. Inom ramarna för Annedalprojektet har Föreningen varit aktiva och 

följt hela projektprocessen och samarbetat med kontakter från Stadsbyggnadskontoret i ett 

mycket tidigt skede av planeringsprocessen med hela stadsdelen Mariehälls bästa framför sig, 

inte enbart Annedal.
118

    

 

Föreningen i sig har visserligen haft någorlunda påverkansmöjligheter på områdets 

grovplanering, i och med projektets programarbete, men aktörens stora funktion för Annedal 
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har varit dess positiva inställning till hela utvecklingen. Detta ha bidragit till att möjliggöra en 

planeringsprocess fri från motstånd och avgörande kritiska röster. 

 

Annedal 

 

Området som idag benämns Annedal – tidigare kallat Baltic – är ett stort sammanhållet 

område i Mariehäll vid Stockholms gräns mot Sundbyberg kommun.
119

 Annedal är till ytan 

cirka 20 hektar, vilket ungefär utgör en tredjedel av Mariehälls totala storlek.
120

  

 

Eftersom att Stockholms stad länge vetat att någonting någon gång ska ske på platsen har 

kommunen köpt upp mark i området
121

 och äger idag all mark inom Annedal utom 

fastigheten Baltic 8 som ägs av privata fastighetsägare.
122

 Området är ett gammalt 

industriområde där naturliga grön- och naturområden är begränsade och för att marken från 

början skulle kunna bebyggas krävdes omfattande, dyra saneringsarbeten vilket 

Exploateringskontoret ansvarade för.
123

 

 

Projektet som skulle komma att utvecklas till Annedal initierades i början av 2000-talet och 

beräknas vara färdigbygg omkring 2016. Det innebär att projektet har genomgått en rad 

skiften av politisk majoritet som på olika sätt har speglats i hur projektet har formats och 

utvecklats. Planeringsprocessen initierades omkring år 2000 då Moderaterna (1998 - 2002) 

innehade den politiska majoriteten i Stockholms stad. När markanvisningarna inom området 

skedde, ett moment som skulle bidra till att på många sätt forma projektet, var det under 

socialdemokratisk majoritet (2002 – 2006). Sedan 2006 har Allianspartierna hållit den 

politiska majoriteten i Stockholms stad.   

 

Programförslaget som utarbetats över Annedal föreslog en enkel och tydlig planstruktur med 

en hög exploateringsgrad på 1377 bostäder i form av sex till åtta våningshus och en varierad 

bebyggelse. Exploateringen kom sedan att intensifieras under Alliansens mandatperiod och 

det planerade bostadsantalet utökades 2008 till 1850 bostäder. 2011 uppgick Stockholms stads 

ekonomiska utgifter till en kostnad av 660 miljoner kronor.
124

 

 

Framstående rationaliteter 
 

Det som främst kommit att karaktärisera Annedal som projekt är framför allt tre framträdande 

rationaliteter: En miljö för barn, en miljöstadsdel och variation.  
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En miljö för barn 

 

Annedalprojektets mest genompräglade rationalitet har kommit att bli en stadsdel riktad mot 

barn och barnfamiljer. Stadsbyggnadsnämnden benämns under intervjuerna som den aktör 

som varit drivande i rationalitetens uppkomst men upplevelsen av motivet varierar mellan 

Annedalprojektets aktörer. 

 

Att Annedal skulle bli en stadsdel riktad mot barn och barnfamiljer bestämdes tidigt av 

Stadsbyggnadsnämnden. Utifrån kommunens uppfattning var detta en process som växte fram 

succesivt genom att nämnden bland annat genomförde undersökningar om vilka som skulle 

vilja flytta in. Enligt (D) var Stadsbyggnadsnämnden under denna tid i ett stort behov av 

mycket barnomsorg.
125

 Det fanns tidigt kunskap om att det skulle komma att behövas 

dagisplatser och skola i Mariehäll, eftersom att Mariehälls elever tidigare varit dirigerade till 

skolan i Sundbyberg som redan 2005 höll på att överskrida sin kapacitet när tillskott av 

kvarter i Mariehäll byggdes.
126

  

 

”Vi riktar oss till barnfamiljer. Denna rationalitet har påverkat den yttre miljön; 

utformningen av parker, torg och gator. Vid de investeringar som Staden gjort har 

barnperspektivet varit drivande.”
127

  

 

Intervjuade aktörer från kommunen har menat att till saken hör att Astrid Lindgren dog 2002, 

alldeles innan arkitekttävlingen gick av stapeln och Stockholms stad ville hedra hennes 

minne. Med anledning av detta skulle gator och torg i Annedal uppkallas efter Astrid 

Lindgrens böcker och karaktärer, dock var förvaltarna över hennes minne inte särskilt 

förtjusta i att hela området skulle bli uppkallat efter författarinnan. Bland annat fanns det risk 

för att affärsverksamheter med mera skulle profitera i större skala på karaktärernas namn. 

Därför omarbetades namnförslagen till att istället gälla nordiska barnboksförfattare.
128

  

 

Ett annat motivperspektiv till denna rationalitets uppkomst, som delas av 

Byggmästareföreningen och intervjuade byggherrar, är Hammarby Sjöstad. Hammarby 

Sjöstad har på många sätt använts som referens till Annedal.
129

 Där byggde kommunen från 

början för den tänkta boendekategorin seniorer, men tvärtemot vad Stockholms stad trodde 

flyttade det mest in barnfamiljer. Barntemat kan sägas ha uppkommit i efterdyningarna av 

Hammarby Sjöstad och det födde ett tankesätt om att det var just ekonomiskt starka 

barnfamiljer som tenderade att flytta in i nyutvecklade stadsdelar, och var enligt detta synsätt 

anledningen till att Stockholms stad satsade mer på barn.
130

 Däremot visade även seniorer 

intresse för att bo i Annedal vilket medförde att mottot fick ändras till ”barn i alla åldrar.”
131
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Miljöaspekten föds 

 

Rationaliteten om barn var i grund och botten Stockholms stads agenda. Den andra 

rationaliteten som har genomsyrat projektet har varit miljöaspekten, som byggherrar och 

Byggmästareföreningen själva utvecklade. 

 

Utifrån ett byggherreperspektiv uppfattas det som en självklarhet att bygga miljömässiga 

bostadsmiljöer idag. Detta kan ses både utifrån ett globalt- och nationellt perspektiv, där 

miljödiskursen är en viktig faktor i samhället för att närma sig en hållbar utveckling, men 

främst utifrån ett marknadsmässigt perspektiv.
132

  

 

”Vi upplever ibland att kommunen vill säga att här ska det vara fler bostäder och bostadshus. 

Att de begär något blir till politiska beslut, men Staden gör inga marknadsanalyser, det gör 

vi. Och finns det ingen marknad går vi inte in. Vi kan inte riskera någonting. Marknaden är 

det viktigaste.”
133

   

 

(G) menar att privata aktörer enbart bygger när de anser att det finns en marknad som 

kommer att täcka utgifterna och det går inte att sälja någonting utan ett miljötänkande idag.
134

 

Enligt (D) måste det miljömässiga finnas med som försäljningsargument att bygga upp 

försäljningskampanjer kring.
135

 Det måste finnas pengar att tjäna.
136

 

”Ingen byggherre med självbevarelsedrift säger att de struntar i miljön.”
137

 

Från Stockholms stads sida har miljöfrågan varierat politiskt genom åren. 1994 startades en 

grupp bestående av representanter från Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och Fastighetskontoret 

och Miljöförvaltningen, med syfte att arbeta fram ett program för ekologiskt byggande som en 

del av att nå en långsiktigt hållbar utveckling.
138

  

”Den stora frågan när arbetet började var: Vad är ekologiskt byggande? Arbetet bestod av 

mycket spånande kring begreppet.”
 
 

Enligt (D) formulerade denna arbetsgrupp bland annat utgångspunkter och direkta riktlinjer 

för miljöanpassat byggande,
139

 dock ställde Stockholms stad inga krav på att byggherrar 

skulle anamma punkterna i programmet. Punkterna skulle ses som just riktlinjer. Detta har 

beskrivits som att gruppen utvecklade en bukett där byggherrar plockade det de gillade.
140
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Över tiden utvecklades programmet och gruppen inledde ett samarbete med 

Byggmästareföreningen som enligt (D) började utbilda sina medlemmar i miljöanpassat 

byggande. Tanken var att Byggmästareföreningen skulle ta över programmet.
141

  

1998 tillträdde den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus.  Enligt (D) ansåg de 

borgerliga politikerna vid den tidpunkten, enligt sin ideologiska ståndpunkt, att programmet 

för ekologiskt byggande var alldeles för kostnadsdrivande, vilket ökade byggkostnaderna och 

var negativt ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock lät politikerna programmet vara kvar under 

mandatperioden och arbetet kunde fortsätta även över följande mandatperiod när den 

socialdemokratiska majoriteten tog över 2002 – 2006.
142

    

”2006 var den borgerliga majoriteten på krigsstigen mot miljötänket. Vi fick order om att ta 

bort programmet. Det kostade mycket pengar. Vi försökte säga det att, vänta lite nu, 

miljöfrågorna finns, kasta inte bort det här vi har jobbat med i tio år. Byggmästareföreningen 

tycker att det är bra, företagen vill ha det här, det är något som fungerar. Det kan väl få vara 

frivilligt i alla fall. Vi kan upplysa om att det finns.”
143

 

Sedan hände det att den globala diskursen ändrades. (D) menar att samhällsförändringen 

bland annat kan symboliseras av Al Gores film ”en obekväm sanning”, som behandlar 

forskning kring världens klimathot. Filmen fick en stor global uppmärksamhet och kan vara 

en bidragande faktor till startskottet som fick tongångarna i samhällsdebatten att ändras. 

Plötsligt skulle det vara ett stort fokus på miljön och miljömässig hållbarhet.
144

    

Utifrån den bakgrunden ställde sig Stockholms stad sedan frågan: Ska det vara ett 

miljöperspektiv i Annedal? Svaret blev nej, Annedal hade redan antagit ett barnperspektiv. 

Dessutom har kommunen redan miljöstadsdelar i Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden och ansåg att inte alla nya stadsdelar kan bli miljöstadsdelar. Därför satte inte 

heller Stockholms stad något miljökrav på byggherrarna inom Annedalprojektet.
145

 

Byggherrarna ansåg dock att det måste byggas med miljön i åtanke idag för att kunna sälja.
 146

  

Kommunen gick med på detta men med en motivering om att byggherrarna själva fick enas 

om en miljöprofil över Annedal.  

Variation 

 

Genuin variation är ett begrepp som kommit sig naturligt i ett projekt som har så stor 

mångfald på byggherrar som Annedalprojektet haft. Variation i det här fallet syftar på att 

Byggmästareföreningen i samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs kommun och 

byggherrarna, genom stormöten kommit fram till vissa gemensamma faktorer som ska göra 

Annedals byggnader enhetliga, utan att gå in på detaljnivå över de enskilda projekten. 

Förutom dessa riktlinjer är det få byggherrar som byggt liknande någon annan. Det har fått 
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den effekten att byggnaders strukturer och arkitektur är mycket varierade och unika i 

jämförelse med andra stadsbyggnadsprojekt i Stockholms kommun där endast ett fåtal 

byggherrar innehaft markanvisning.
147

   

 

Annedals planeringsprocess och genomförande 

 

 Startskottet  

 

Den 17 oktober 2000 inkom en motion till Kommunfullmäktige (borgerlig majoritet rådde i 

Stockholms stad vid den här perioden) som föreslog att Stockholms stad ”skyndsamt” 

påbörjar planarbete för området som kommit att kallas Mariehällstriangeln. Motionen kom på 

många sätt att betraktas som starskottet för planeringsprocessen som skulle bli Annedal.
148

   

 

I Kommunstyrelsen fick motionen bifall och motiverades bland annat med att RUFS 2001 

(Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) beräknat att omkring 150 000 nya 

personer kommer att ha flyttat in till Stockholm till 2030, vilket kommer att kräva 80 000 nya 

bostäder.
149

      

 

”Bostäder är en förutsättning för en levande stad och framtida hållbar tillväxt. Företag 

tvekar att etablera sig i regioner med bostadsbrist. Därför har Kommunfullmäktige beslutat 

bygga 20 000 nya lägenheter mellan 2003-2006. Staden är på väg att uppfylla målet. Staden 

arbetar fram nya detaljplaner. Planberedskapen är god. Stockholm kommer att uppfylla 

målet.”
150

 

 

Stadsbyggnadskontoret hade liknande synpunkter, med en ambition att förse området med en 

tät och stadsmässig bebyggelse med blandade verksamheter i likhet med centrala Sundbyberg. 

Bromma Stadsdelsförvaltning utlåtande på denna motion var: 

 

”Med tanke på att Stockholm i det närmaste är fullbyggt, och att stora områden som är 

möjliga för bebyggelse är sällsynta, utgör norra Mariehäll en unik resurs med sina goda 

kollektivtrafiklägen. Det är därför viktigt att norra Mariehäll blir ett attraktivt bostadsområde 

med en sammanhållen stadsplanering.”
 151

 

  

Åsikter som dessa var i generella drag den uppfattning som delades av de flesta av samhällets 

kommunala instanser vid tidpunkten. I den översiktsplan som vann laga kraft i 
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Kommunfullmäktige 1999 är Mariehäll utpekat som ett så kallat stadsutvecklingsområde, 

vilket innebär att området utpekats som ett av Stockholms viktigaste utvecklingsresurser för 

framtida stadsbebyggelse. Området finns även med som stadsutvecklingsområde i 

Översiktsplan 2010
152

 och benämns i vision 2030.
153

 

 

Arkitekttävlingen  

 

2003 efterlyste Stockholms stad genom Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och 

Fastighetskontoret, tillsammans med AB Svenska Bostäder en arkitekttävling över området 

Baltic. Varför kontoren valde AB Svenska Bostäder som medarrangör, ett kommunalt ägt 

bolag, motiverades med att bolagets kunskaper avseende boende och bostadsmarknad skulle 

ses som en tillgång i arbetet med bland annat tävlingens program och bedömning. Dessutom 

fanns en möjlighet för kommunen att låta en del av tävlingens kostnader bäras av bolaget 

samtidigt som det kommande planarbetet omgående kunde inriktas på samverkan för en redan 

utsedd byggherre.
154

     

 

Kontoren har senare blivit kritiserade för sitt val att använda sig av AB Svenska Bostäder som 

medarrangör. Förutom att bolaget ägs av Stockholms stad,
155

 var Svenska Bostäder det enda 

aktuella bolag som tagits upp på dagordningen och som fick möjlighet att vara med som 

medarrangör av tävlingen, något som stred mot den marknadsideologi som fick allt starkare 

fotfäste i samhället. En av förklaringarna har varit att bolaget visat intresse vid 

markanvisningarna vid det föregående planeringsskedet av Baltic på 1990-talet,
156

 vilket även 

många andra privata bolag gjort. De båda kontoren har ingenstans redogjort varför de valt just 

det kommunala bolaget istället för andra intresserade bolag som visat sitt intresse under 

samma tidsperiod.
157

 En förklaring är dock att det var betingat av den politiska tidsanda som 

då rådde i Sverige under socialdemokratisk majoritet i Stockholms Kommunfullmäktige.
158

  

 

Att medverka som medarrangör innebar visserligen kostnader men också en rad fördelar. 

Enligt den överenskommelse som träffades gav AB Svenska Bostäder rätt att utse en av 

arkitekttävlingens sex – åtta jurymedlemmar. Dessutom blev bolaget garanterade en 

preliminär markreservation avseende 20 procent av bostäderna i tävlingsområdet, dock minst 

200 bostäder.
159

 Antalet bostäder ökades efter tävlingen till 300, samt att Stockholmshem, 

ännu ett kommunalägt bostadsbolag, tilldelades 125 bostäder.
160
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Själva syftet med tävlingen var att Stockholms stad ville få fram en nyskapande lösning för ett 

urbant bostads- och arbetsområde i Balticområdet samtidigt som Stockholms stad såg en 

möjlighet att idémässigt utveckla bostadsbyggandet i stort.
161

 Dessutom sågs områdets 

potential, och de betydande framtida inkomsterna det kunde inbringa till Stockholms stad som 

en viktig morot till att – genom arkitekttävlingen – finna en optimal lösning för området.
162

  

 

Syftet med arkitekttävlingar kan ses som en form av kvalificerat utvecklings- och 

utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Genom 

tävlingen får arrangörer och deltagare ta del av ett brett underlag för information, debatt och 

beslut.
163

 Dessutom får det vinnande förslaget ofta ett fortsatt projekteringsuppdrag.
164

  

 

Tävlingsuppgiften gick ut på att deltagarna skulle visa på förslag hur ett attraktiv bostads- och 

arbetsområde med en egen karaktär och en medveten landskapsgestaltning kan skapas på en 

gammal industrimark i ett halvcentralt läge. Bebyggelsen skulle utformas för att vara 

kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar genom rationellt byggande, dock var det viktigaste 

kriteriet att forma ett område som är attraktivt att bo i, som även kan kopplas till omgivningen 

i Mariehäll och Sundbyberg.
165

 

 

Det vinnande förslaget var 7Kamp – som av juryn enhälligt utsågs till vinnare och utarbetades 

av Erskine Tovatts arkitektkontor AB. 7Kamp föreslog en enkel och tydlig planstruktur med 

en hög exploateringsgrad på 1377 bostäder i form av sex till åtta våningshus och en varierad 

bebyggelse, ett förslag som erbjöd stadsmässiga kvarter kring en central park.  

 

Programskedet 

 

2003-10-29 meddelade Gatu- och Fastighetskontoret och Stadbyggnadskontoret i ett 

gemensamt tjänsteutlåtande att tävlingen var genomförd och avslutad.
166

 7Kamp hade i och 

med sin seger i tävlingen vunnit ett utökat projektuppdrag som bestod i att tillsammans med 

kontoren utarbeta ett planprogram, med bland annat visioner, som skulle ligga till grund för 

det fortsatta arbetet med Annedal. Arbetet med programmet var ett nära samarbete mellan 

parterna där stora delar av 7Kamp vinnande förslag låg som grund för Annedals övergripande 

visioner.
167

  

 

Programmet utkom i april 2005. I samband med detta formulerade Stadsbyggnadskontoret 

Stockholms stads fem viktigaste mål för Annedals gestaltning.
 168
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 Annedal ska bli ett långsiktigt hållbart och attraktivt bostadsområde i Mariehäll, med 

en god boendemiljö och en stadsmiljö av hög arkitektonisk kvalité.  

 

 Annedal ska vara öppet och integrerat med omgivningen, både funktionellt och 

visuellt. Den nya bebyggelsen ska knytas till övriga Mariehäll och till Sundbyberg på 

ett sådant sätt att en meningsfull helhet uppnås. 

 

 Bebyggelsen ska ha en sammanhållen karaktär och en klart avläsbar identitet. 

 

 Annedal ska erbjuda de boende i denna parkfattiga del av Bromma möjlighet till 

rekreation, både i den värdefulla parkmiljön, i de offentliga stadsrummen och längs ett 

nytt, vidgat vattenrum kring Bällstaån.  

 

 Annedal skall planeras med särskild omsorg om barns utomhusmiljö. Vid planering 

och genomförande av både privat bostadsgårdar och offentliga miljöer ska det läggas 

ett särskilt fokus vid hur barn och ungdomar kan bruka de olika rummen under olika 

årstider. 

 

Så snart programförslaget publicerats möttes det av kritik från föreningen Mariehäll. I ett 

öppet brev förklarar de att de blivit besvikna då Baltic å ena sidan ska kunna integreras med 

övriga Mariehäll, samtidigt fanns det i arkitekttävlingens kriterier inga självklara förebilder att 

arbeta efter eller krav på kulturhistorisk anpassning. Mariehäll menar de, har historia från 

industrialismens barndom som bör utnyttjas, och därför ansåg de att tävlingen lämnade alltför 

stor frihet för de tävlande.
169

 Svaret från Stadsbyggnadskontoret blev: ”Jag kan ärligt talat 

inte se någon finess i att uppmana de tävlande att ta inspiration i industribyggnader i tegel, 

hyreskaserner från 20-talet eller självbyggda arbetarbostäder från sekelskiftet.”  

 

Detta svar kan på ett sätt symbolisera en av de riktningar det var ämnat att projektet skulle ta 

som kan sammanfattas genom nytt, fräscht, attraktivt. Denna rationalitet kommer även vid ett 

senare skede i projektets process att tysta den lilla kritiska diskurs som förts mot projektet. 

”Vi kan enligt programförslaget tyvärr inte se att man ansträngt sig att försöka bygga ihop 

Annedal och ”gamla Mariehäll” vilket vi hoppats på. En del av planeringen skapar en skarp 

gräns ”ett avståndstagande” mot övriga Mariehäll.”
170

 

 

Detta sätt att resonera från Stockholms stads sida bidrar till att bygga upp en barriär mot 

övriga Mariehäll, som faktiskt är historiskt uppbyggt på de faktorer Stockholms stad i och 

med arkitekttävlingens kriterier försöker stävja. 
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Att anordna en boutställning – Annedal ser dagens ljus 

 

Att Annedal tog den utvecklingsväg som projektet gjorde förklarar (D) genom att referera till 

den boutställning som anordnades i Tensta år 2006.  

 

Under socialdemokratisk majoritet i Stockholms stad fattades 2003 ett politiskt beslut om att 

det skulle anordnas en boutställning i Tensta 2006. Dock väcktes tvivel redan från början av 

tjänstemän på Gatu- och Fastighetskontoret.
171

 

 

”Tensta, där kan man inte ha en bostadsutställning: för det första drivs utställningarna av 

Byggmästareföreningen och privata byggherrar (inte Staden), och i Tensta har vi mestadels 

kommunala bolag, samtidigt var ju det mesta bebyggt så det fanns ingen ny volym.”
172

 

 

Anledningen från Stockholms stads sida menar (D) var att man ville visa på kvalitéerna i 

miljonprogrammet genom att bygga om och fräscha upp lägenheter.
173

  

 

Enligt (D) fick Gatu- och Fastighetskontoret en förfrågan om de ville stå som ansvariga för att 

anordna boutställningen men ansåg inte att det var någonting för dem. Samtidigt hade 

Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta varit drivande för att få igenom en boutställning, vilket 

också medförde att de blev tilldelade att anordna utställningen.
174

 

 

När boutställningen började närma sig visade det sig dock enligt (D) att Stockholms stad på 

en central nivå inte ansåg att Stadsdelsnämnden var lämpliga att klara av uppgiften och det 

uppstod en central oro bland politikerna i stadshuset. Resultatet blev i slutändan att Gatu- och 

Fastighetskontoret praktiskt taget blev ”tillsagda” av politikerna att ta över uppdraget.
175

   

 

”Det var vi inte riktigt glada över och undrade hur sjutton vi ska göra det här, för Staden 

brukar inte arrangera bostadsutställningar.”
176

 

 

Aktören som vanligtvis arrangerar boutställningar är Stockholms Byggmästareförening, där 

Stockholms stad vanligtvis brukar sponsra och delta. Anledningen till att Stockholms stad inte 

anordnar boutställningar är just på grund av att arrangemangen ofta visar underskott på flera 

miljoner,
177

 medan Stockholms Byggmästareförening, som tidigare bland annat anordnat 

boutställning i Hammarby Sjöstad, nästan alltid får sina utställningar att gå ihop.
178

 

Byggmästareföreningen i sin tur arrangerar boutställningar därför att de anser det vara ett bra 

sätt att främja samarbetet mellan kommun (politik) och näringsliv, samtidigt som 
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utställningarna bidrar till att lyfta fram nya stadsdelar
179

 och därmed också 

Byggmästareföreningens medlemmar, som till stor del består av mindre och medelstora 

byggherrar.
180

 

 

Enligt (D) resulterade det hela i att Gatu- och Fastighetskontoret försökte övertala 

Byggmästareföreningen att ta över ansvaret att anordna boutställningen i Tensta, vilket de 

också accepterade (de kom in i projektet 2005) men som förutsättning krävde de även en 

motprestation i form av någonting annat också. Det var då som Baltic området (snart 

Annedal) kom in i bilden. Ett område som låg precis i fasen med en genomförd arkitekttävling 

och programprocess. Stockholms stad gick med på att låta Byggmästareföreningen få ett 

markanvisat område på cirka 300-400 bostäder (av områdets cirka 1400 planerade bostäder) 

att fördela ut över sina medlemsföretag, och som motprestation skulle de driva och sköta 

boutställningen i Tensta men även en utställning i Annedal 2010.
181

   

 

”Annedal uppstod, det hade visserligen kunnat uppstå i alla fall, i samband med 

boutställningen, som en direkt anledning till att Byggmästareföreningen tog på sig ansvaret 

för boutställningen i Tensta.”
182

  

 

Enligt (D) satte sig representanter från Gatu- och Fastighetskontoret tillsammans med 

Byggmästareföreningen och lade upp Annedal på en karta. En del av området hade som 

tidigare nämnts redan markanvisats till kommunala bostadsbolag, förutom det fick 

Byggmästareföreningen ”önska” vilket område som skulle tillfalla deras medlemsföretag. När 

denna process var färdig återstod det etappbitar.
183

 

 

”Det skulle kunna sägas att Gatu- och Fastighetskontoret tillsammans med 

Byggmästareföreningen fördelade ut de återstående markanvisningarna.”
184

  

 

Från Byggmästareföreningens sida förespråkade föreningen fler aktörer i form av byggherrar 

än vad det är möjligt att Stockholms stad från början tänkt sig, 19 byggherrar som senare 

kompletterades till 22. Detta kan ses som ett relativt stort antal i relation till Annedalområdets 

yta,
185

 och (A) menar att om Byggmästareföreningen inte varit så drivande och bevakat sina 

medlemsföretags intressen hade det förmodligen inte blivit så många byggherrar 

inblandade.
186

 Eftersom att det blev så många byggherrar var också markindelningarna för 

varje byggherre mindre, vilket kan ha gynnat de små- och medelstora byggherrarna 

(Byggmästareföreningens medlemmar) mer än de stora, då de stora byggföretagen följer en 

rationalitet att bygga storskaligt, medan de mindre bolagen inte besitter resurser i samma 

utsträckning.  
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Markanvisning – projektets ekonomi i form av avgälden 

 

Stockholms stad är en stor markägare, ungefär 70 procent av marken innanför kommunens 

gränser ägs av Stockholms stad. Mycket av det byggande som skett historiskt har varit och är 

på mark som ägs av Stockholms stad. Detta medför att kommunen inte bara är stora 

markägare, utan har även planmonopolet som styrmedel.  Detta försätter till en början 

Stockholms stad i en stark maktposition att utöva inflytande i de fall där Staden äger 

marken.
187

 Byggherrar i sin tur konkurrerar om marken och många vill anpassa sina projekt 

enligt Stockholms stads ”vilja”,
188

 exempelvis därför att markanvisningarna inte är bindande, 

utan mer som en reservation som inte blir bindande förrän byggnationerna har påbörjats. För 

att detta ska ske måste området först gå igenom en detaljplaneprocess som ska vinna laga 

kraft. Detaljplanearbetet sker i nära samarbete med kommunen.
189

  

 

Historiskt har Stockholms stad arbetad mycket med tomträttsupplåtelse som en konsekvens av 

den socialdemokratiska bostadspolitiken, oavsett om det gällde uppförandet av hyresrätter 

eller bostadsrätter.
190

 Tomträttsupplåtelse innebär att årliga avgälden (hyror) betalas ut från 

markinnehavaren till Stockholms stad. Under 2000-talet skedde en skiftning i sättet att arbeta 

med tomträtter. Anledningen ansågs vara på grund av att tomträttsavgälden är kraftigt 

subventionerade från kommunen. Skulle Stockholms stad upplåta bostadsrätter för samma 

pris som hyresrätter skulle det betyda att antingen byggbolagen eller förstagångsköparen av 

bostadsrätten skulle tillgodogöra sig det markvärde som kommunen inte tar ut då det är 

tomträtt. I praktiken innebar detta skifte för markanvisningssystemet att tomträtter enbart 

anvisas i de fall byggherren avser att bygga hyresrätter. I de fall bostadsrätter ska byggas 

säljer Stockholms stad marken till ett marknadspris.
191

  

 

När markanvisningarna ägde rum i Annedal var det en socialdemokratisk majoritet i 

Stockholms stad. Detta resulterade i att all markanvisning blev upplåten med tomträtt och 

årliga avgälden, oavsett hyresrätt eller bostadsrätt.
192

 Detta fick i redan tidigt skede kritik från 

oppositionen som i ett tjänsteutlåtande understryker att marken bör säljas i de fall 

lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt.
193

 För det stora Annedalsprojektet i sig fick detta 

konsekvenser i form av en dålig ekonomi för kommunen projektet igenom. Hade marken 

istället blivit såld i de fall bostadsrätter skulle upprättas hade Stockholms stads 

projektekonomi över Annedal varit betydligt bättre, och Exploateringskontorets stegrande 

saneringskostnader för att färdigställa utomhusmiljön hade inte slutat på minus. Detta hade 

även inneburit att mer pengar hade kunnat satsas på området, istället tvingades Stockholms 
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stad i viss mån skala ner och spara in en del på den fysiska miljön.
194

 Genom tomträtter, och 

det faktum att Stockholms stad fortfarande äger marken, innehar Exploateringskontoret ett 

särskilt ansvar att bekosta åtgärder för att ställa iordning utomhusmiljön. Detta hade inte varit 

fallet om marken sålts, då hade det istället varit upp till byggherrarna. Dock genom att behålla 

marken behåller kommunen inflytande i form av resurser den privata sektorn behöver. 

 

”Det är mycket komplexa projekt och ekonomin styr väldigt mycket. Ingenting kan byggas om 

ekonomin är dålig. Ett privat byggbolag skulle aldrig bygga något om ekonomin går med 

förlust.”
195

  

 

En annan nackdel med att upplåta tomträtter åt alla aktörer som identifierats genom 

intervjuerna har är att det blir fördelaktigt att bygga bostadsrätter. Då dessa bolag enbart 

betalar en årlig hyra till kommunen kan som tidigare nämnts företagen sälja bostadslägenheter 

till marknadspris och göra stora vinster. Att bygga hyresrätter kan visserligen vara gynnsamt 

med tomträtt även om det är tufft, men om ingen åtskillnad görs kommer det redan från början 

att vara mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter.
 196

    

 

Plansamarbetet – ett triangeldrama 

 

”Byggmästareföreningen driver ett samverkansprojekt med 19 byggherrar och 2 kommuner, 

Stockholms stad och Sundbybergs stad innefattande 1850 bostäder i det nya bostadsområdet 

Annedal i Stockholm. Avsikten är att projektet skall utmynna i en gemensam 

bostadsutställning.”
197

 

 

(C) menar att plansamarbetet kan betraktas som ett triangeldrama, där alla inblandade aktörer 

har arbetat efter ett gemensamt mål: Boutställningen. Triangeln består av ett samarbete mellan 

byggherrarna, Stockholms Byggmästareföreningen samt Stockholms stad och Sundbybergs 

kommun.
198

 Enligt (A) är detta ett samarbete mellan branschen och politiken.
199

  

 

Det första skedet i samarbetet uppstod efter att arkitekttävlingen hade bearbetats, då ett antal 

kvarter identifierats och delats in i en grov etappindelning. Efter Byggmästareföreningens 

förhandlingar med Gatu- och Fastighetskontoret blev varje byggherre tilldelad en 

markanvisning inom ett kvarter som i sin tur var indelad i en etapp. Plansamarbetet för att ta 

fram detaljplaner över Annedal (allt som allt sju stycken) verkade genom två parallella steg. 

Steg ett skedde i samarbete mellan Stockholms stad och respektive byggherre.
200
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Samarbetets andra steg förekom i form av periodvisa stormöten, där huvudsyftet var att 

samordna och förbereda boutställningen. Dessa stormöten arrangerades och drevs av 

Byggmästareföreningen som projektledare. Under denna fas deltog kommunen som en 

enskild part medan Byggmästareföreningen hade huvudansvaret som boutställningens 

officiella arrangör.
201

 På dessa stormöten deltog representerande byggherrar, 

Byggmästareföreningen och representanter från Stockholms stad och Sundbybergs 

kommun.
202

  

 

I samförstånd utformades ett gemensamt program som alla aktörer var tvungna att skriva på. 

Programmet fastställde övergripande arbetsmål, riktlinjer för att hålla samman den stora 

variationen på byggnadsprojekt, exempelvis som att alla byggherrar måste hålla sig till vissa 

färgskalor,
203

 men lämnade detaljer ifred till respektive byggherre att ansvara för.
204

 Detta 

medförde att mycket av arbetet skedde i samspel, där aktörerna var tvungna att resonera, 

godkänna och vara inblandade i varandras förslag redan från början av processen.
205

 Sedan 

gav det också en möjlighet för Stockholms stad, framförallt Exploateringskontoret vars 

ansvarsområde är just utemiljön, att kontinuerligt stämma av med byggherrarna hur arbetet 

fortskred.
206

     

 

Målet med att hålla stormöten och en boutställning 

 

Boutställningar ses som en chans att visa upp någonting som gynnar alla parter.
207

 Vad 

anbelangar Annedal blev det viktigt att i ett tidigt skede i planeringsprocessen tala mycket 

mer om variation och arkitektur som en direkt anledning av den kommande boutställningen. 

”Ska det vara en boutställning ska det vara många olika byggnader och vara häftigt. Det ska 

finnas en helhet.”
208

  

I Annedal såg de inblandade aktörerna boutställningen som en möjlighet att visa upp hur ett 

modernt bostadsområde ser ut idag och en bekräftelse på den samverkan som kommunerna 

haft med branschen. Byggmästareföreningen och byggherrarnas agenda var att visa upp bra 

bostäder, Stockholm kommuns att visa upp ett bra bostadsområde. En annan agenda 

Stockholm stad hade var att Stockholm och Sundbyberg ville visa att de kan samarbete genom 

att bygga broar mellan kommungränsen.  Enligt (A) arbetade alla inblandade aktörer efter 

samma mål att visa upp för allmänheten och att sätta ett icke-område, som få har vetskap om, 

på kartan.
209
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I och med att Stockholms stad överlät på branschen (det privata näringslivet) att planera sina 

egna miljökrav utvecklade byggherrarna ett eget miljöprogram och mycket satsades på 

miljömässiga faktorer.
210

 Enligt (C) fanns det tidigt en målsättning med Annedal att projektet 

från byggherrarna och Byggmästareföreningens sida skulle utmynna i ett miljöpris, en tanke 

som levde kvar en relativt lång tid in i projektet, men som aktörerna gemensamt kom fram till 

att ta bort.
211

 En av de bidragande anledningarna menar (D) skulle kunna förklaras genom att 

Byggmästareföreningen från början reste vissa baskrav som blev för tuffa för vissa 

byggherrar.
212

 Annedal är inte bara en blandning av privata och kommunala byggherrar, utan 

även en blandning av små och stora byggherrar. Detta är viktigt att beakta då byggherrarna 

har helt olika syn på vad miljötänk inom byggande är, vilket bland annat grundar sig på olika 

förutsättningar. Till exempel har de stora företagen ofta miljöavdelningar och särskilda 

miljöchefer och experter medan en del av de mindre byggherrarna inte har någon stor 

möjlighet att bygga miljömässigt.
213

 Redan från början menar (C) att ribban för miljökrav 

sattes väldigt högt vilket skulle medföra att en del av dem minde byggherrarna inte kunde leva 

upp till dessa krav. Målet att nå ett miljöpris för hela Annedal som projekt fick överges. 

Miljökraven som sattes från början fick omarbetas till ett gemensamt program som alla 

byggherrar fick skriva under, där varje byggherre istället enskilt utarbetade sitt eget 

miljökoncept.
214

  

Utmaningar med många byggherrar   

 

Att planera och bygga ett område som Annedal är en komplicerad uppgift. Att ha så många 

byggherrar inblandade som Annedal faktiskt hade var vid början av planeringsprocessen, vid 

den tidpunkt det skedde, relativt unikt.
215

 

 

”När vi satt med Byggmästareföreningen ställde jag en fråga: kan vi verkligen ha så här 

många byggherrar, är det verkligen vettigt? På den här lilla ytan. Det går bra, tyckte 

Byggmästareföreningen. När vi drog igång projektet var det många som undrade varför så 

många byggherrar, det här kommer att bli jättesvårt. För små markanvisningar till många 

aktörer blir svårt att samordna.”
216

 

 

Att ha så många byggherrar i Annedal har bidragit med både fördelar och nackdelar för 

projektet. Positivt för Stockholms stad är konkurrensaspekten. Det är många aktörer som vill 

bygga och det underlättar för kommunen att inte sättas i en situation där de anvisar all mark 

till några få aktörer som får allt medan andra får inget. I Annedal får många lite vilket gör det 

enklare att behandla alla på marknaden lika. Detta leder till en större variation som i sin tur 

ger en bredare helhetsbild. Dock tenderar hela planeringsprocessen att leda till större 

samordningsproblem när alla byggherrar ska koordineras och projektet riskerar att tappa i 
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rationalitet, vilket i slutändan riskerar att göra projektet mer kostnadsdrivande och dyrt, vilket 

inte är optimalt när Stockholms stads ekonomi redan är i dåligt skick på grund av 

tomträttsanvisningarna.
217

   

 

”Samarbetet har generellt gått bra, det har varit skitjobbigt och tagit längre tid än beräknat 

med så många byggherrar. Alla byggherrar har folk som jobbar under dem så det har varit 

enormt många involverade i projektet. Det har uppstått situationer där allt har blivit helt 

jäkla galet.”
218

   

 

Detaljplanerna och samråd 

 

Allt som allt utmynnade det så kallade triangelsamarbetet i sju detaljplaner. Ingen av dessa 

överklagades, vilket kan ses som något unikt i Stockholms kommun,
219

 men som kan 

förklaras genom att det egentligen inte fanns mycket kvar på platsen att bevara förutom en del 

miljöaspekter (som också tagits hänsyn till) och en del lämningar från de äldre 

industribyggnaderna som stått på platsen sedan det förra sekelskiftet. En del av dessa 

byggnader och lämningar har grönmärkts av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att de 

utpekade delarna i Annedal utgör identifierad, värdefull kulturhistorisk bebyggelse i 

Stockholm.
220

 Stockholms Skönhetsråd och Samfundet S: T Erik betonar att dessa byggnader 

bör bevaras, då Annedal riskerar att uppfattas som historielöst.
221

 Dock låg viss del av denna 

bebyggelse inom de planerade områdena och måste rivas för att nya bostäder skulle kunna 

realiseras. Stockholms stad resonerar så, vilket de också ger till svar, att om nya bostäder ska 

kunna byggas måste gammal bebyggelse rivas. Detta sätt att resonera förstärks även av 

rationaliteten om att bostadsbrist råder, vilket tenderar att rättfärdiga många handlingar. 

 

Fastighetskrisen/Finanskrisen 

 

Den ekonomiska krisen hade en stor påverkan på Annedals genomförandeprocess. Det första 

exemplet var att boutställningen, som var tänkt att gå av stapeln 2010 i samband med det 

politiska valet, försköts upp till 2012.  

 

”Vi fattade beslutet att skjuta på utställningen faktiskt innan finnanskrisen. Hade vi inte gjort 

det hade vi blivit tvungna att göra det under finanskrisen. Då var det helt dött ett tag. Det var 

en tuff tid.”
222

  

 

På ett ekonomiskt plan gick finanskrisen att skönja i den cirka 1
1/2

- 2 års fördröjning i 

byggstart som krisen medförde. I huvudsak kan detta förklaras genom alla byggherrar som 
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skulle bygga bostadsrätter men inte fick klartecken och investeringsbeslut från sina styrelser, 

på grund av att det var osäkert hur det skulle gå. Stockholms stad hade vid det här tillfället om 

möjligt kunnat gå snabbare fram men det går inte att genomföra ett projekt utan byggherrar. 

Det måste ske i samarbete.
223

 

 

”Det blev mycket mer räknande hos byggherrarna. Många av byggföretagen bytte folk och 

det var ganska turbulent ett tag. På projekten som helhet så skar man ner på mycket på husen 

och utomhusmiljö. När byggherrarna senare började sälja var det inte fyrorna eller 

femmorna som sålde, för det är ganska dyra lägenheter. Det var de mindre lägenheterna som 

såldes.”
224

 

 

I början av projektet hade planen för många byggherrar varit att bygga många stora 

lägenheter. Efter krisen låg fokus främst på att producera mindre lägenheter, då efterfrågan på 

bostäder ändrats till mindre lägenheter. 
225

  

 

Boutställningen 2012 

 

Boutställningen gick av stapeln 2012 när de första bostäderna och den kringliggande 

utomhusmiljön blivit iordningställda. Anledningen till att aktörerna inte väntade längre och 

tillät en större del av området att utvecklas innan boutställningen genomfördes har förklarats 

genom att boutställningen måste genomföras medan det fortfarande finns ett nyhetsvärde, och 

aktörerna hade redan skjutit fram utställningen med två år.
226

  

 

Kritiska röster har menat att boutställningen kanske anordnades i ett lite för tidigt skede. Den 

delen av Annedal som omfattades av boutställningen låg vid tillfället ensam och vägen dit 

kantrades av ökenområde vilket gav en öde känsla.
227

 Dessutom fanns ett missnöje bland 

vissa av projektets byggherrar med avseende på medias rapportering samt att deltagandet från 

allmänheten inte var så stort.  

 

”Man kan säga så här angående bomässan… hur många av allmänheten som kände till den 

så var det inte bra. Man kan väl säga att fackfolket kommer ju alltid, man hade nog förväntat 

sig 50000 besökare, och det kom hälften. Nästan ingen allmänhet. Den allmänhet som kom 

var enbart de som ville köpa bostäder. Läget påverkar. Annedal ligger för långt ut.  Det kan 

dessutom vara ett tecken på varför det inte skrivs så mycket om Annedal i media.”
228

  

 

Det Annedal faktiskt fick var politisk uppmärksamhet i och med att samtliga partiledare i 

Allianspartierna besökte Annedal för att presentera en nyhet i den kommande vårbudgeten. 
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Valet av Annedal motiverades med att Annedal symboliserar ett bra exempel på ett nytt 

växande bostadsområde i Stockholm.
229

  

 

Vision kontra praktik – har Annedal följt visionen 

 

Den ursprungliga visionen som genomarbetades efter arkitekttävlingen och som utmynnade i 

ett programförslag har förändrats under projektets gång. Variationstänket ökade som ett 

resultat av Byggmästareföreningens involvering och förhandlingar kring boutställningen, 

vilket bland annat medförde att arkitektturen blev mer framträdande. Rationaliteter som 

framkommit genom samarbeten mellan Byggmästareföreningen och byggherrarna, 

miljöperspektiv och variation, fick företräde framför exempelvis planerna på att integrera 

Annedal med övriga Mariehäll, då boutställningen krävde en utmärkande variation som 

tenderar att utgöra barriär mot övriga Mariehäll, där stor delar av bebyggelsen utgörs av äldre 

hus. 2008 bestämde Stockholms stad att området ska intensifieras till omkring 1800 bostäder 

istället för det ursprungliga 1400, vilket riskerar att tona ned den från början tänkta 

småstadskänslan i området.   

 

”Jag kan ju tycka att det egentligen inte finns någonting kvar av det vinnande förslaget. Det 

är lite märkligt.”
230

  

 

Under intervjuerna har det i allmänhet talats lite om programvisionen. När den nämnts har det 

mer varit som en grund för projektet att stå på. Respondenterna talar i allmänhet om att 

Annedal blivit bättre än de ursprungliga visionerna, något som delats av nästan alla 

respondenter oavsett perspektiv. Dock finns det några kritiska röster. 

 

”Det hade varit roligt att säga att om man vill någonting riktigt mycket så funkar det skitbra, 

men tyvärr så är det inte så. Det är mycket komplexa projekt och ekonomin styr väldigt 

mycket. Får ekonomin företräde över visionerna? Ingenting kan byggas om ekonomin är 

dålig. Ett privat byggbolag skulle aldrig bygga något om ekonomin går med förlust. Annedal 

rent ekonomiskt är inget super lyckat projekt.”
231

 

 

Anledning till att projektet inte möter konflikt 

 

En positiv diskurs 

 

Föreningen Mariehäll har under en lång tidsperiod varit aktiv inom stadsdelen Mariehäll. 

Redan under ett tidigare planeringsskede, som inträffade i början av 1990-talet, blev 

föreningen involverad genom att den då påtänkte byggherren Kullenberga- Ljungberggruppen 
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började samla in synpunkter från de boende. Mariehäll har under stora delar av 1900-talets 

senare halva varit ett nedgånget område och Föreningen Mariehäll har länge försökt påverka 

politikerna att bygga om Baltic till ett bostadsområde samtidigt som de har en stark vilja att 

faktiskt integrera området med övriga Mariehäll.
232

   

 

Under det nuvarande arbetet med Annedal har Föreningen uppfattat kommunen som 

tillmötesgående och lyhörda till Föreningens åsikter.  

 

”Jag tror att det beror på kommunens tillmötesgående, att vi har fått möjlighet att föra fram 

våra synpunkter med hela stadsdelen framför oss, titta lite bredare och inte bara runt egna 

huset. Det har på något sätt blivit en positiv stämning kring diskursen. Vi har känt att de har 

lyssnat på oss och det har väl gjort att vi inte har krånglat. Om de bara skickat någon 

skrivelse eller så är jag övertygad om vi hade krånglat mer. Deras engagemang har gjort 

väldigt mycket, det har varit en dialog som har minskat trassel med de boende.”
233

 

 

I förstahand är det kommunen Föreningen haft samtal med och detta i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen, innan detaljplanearbetet. Deras samarbete har inte skett i kontakt med 

någon av byggherrarna, däremot har Föreningen uppfattats som speciella därför att de under 

projektets gång varit mycket positiva till planeringen.
234

  

 

”Byggherrarna var vana att komma ut till områden där folk bara klagar och klagar men det 

gjorde inte vi. Vi var väldigt positiva.”
235

   

 

Politisk direktinblandning och medias roll – en tjänstemännens arena 

 

Allting som Stockholms stad vill utföra har tidigt en politisk förankring. Politiken formar och 

utvecklar grundläggande idéer och arbetssätt. Vad gäller politisk direktinblandning i Annedals 

planeringsprocess är dock en annan sak. Det har egentligen inte funnits några politiska 

motsättningar om platsen, mer en politisk samklang om att området måste exploateras för att 

nå målen med byggda bostäder.  Partierna har varit överrens om att bostadsbristen är en viktig 

faktor som tvingar fram byggandet av nya bostäder.  

 

”Det har inte funnits några politiska motsättningar men däremot ett stort politiskt ointresse. 

Alla har verkat glada över att det har blivit någonting. Politikerna är nöjda med allt och 

därför har det funnits stor planerarfrihet.”
236

   

 

Detta har bidragit till att ge tjänstemännen ett relativt stort spelrum att utforma politikernas 

övergripande målsättning. Att det gällt politiskt ointresse är dock en syn som varierar mellan 

tjänstemän. Att tala om ointresse gör inte bilden rättvis, menar (D). Tvärtemot har det 
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politiska samspelet fungerat helt normalt. Politikerna tar de officiella besluten precis som de 

ska.
237

     

 

”Ointresse är fel att säga, jag tycker det är ganska normalt, de tar ju sina beslut. Om man vill 

ha starkt intresse måste man gå mer centralt. Det brukar vara så att man utgår ifrån Gustav 

Adolfs torg. Slussen är ett jätteintresse, hade den legat i skärholmen tror jag inte att någon 

hade brytt sig. Norra Djurgårdsstaden har fått sin miljöprofilering och därför är det 

jätteintresant. Titta bara i Dagens Nyheter, vad skriver de om: Jo det innanför tullarna. Det 

finns ett fokus på innerstadsfrågan hela tiden.  Det är inte så att det har varit ointresse i just 

Annedal, de har ju varit involverade och tagit sina beslut.”
238

 

 

Detta skulle även kunna förklara varför medias inblandning under Annedals 

planeringsprocess varit så pass liten. Under planeringsprocessens gång och under 

genomförandet skrevs endast några få artiklar om området som enbart behandlat hur 

slutresultatet blev. Medias inblandning kan betraktas som relativt liten och går inte riktigt att 

jämföra med andra projekt, som till exempel Hammarby Sjöstad.
239

  

 

Exempel på politisk direktinblandning över området, menar (K), skedde i huvudsak innan 

Annedal blev ett konkret förslag. Efter det stadiet i planeringsprocessen sköttes det mesta av 

tjänstemän. Ett av dessa exempel var när Sten Nordin besökte Föreningen Mariehäll som 

moderat politiker, innan han blev Finansborgarråd och Kommunstyrelsens ordförande i 

Stockholms stad.
240

  

 

”Han hade inte så stor lycka med sina förslag, man fick intrycket att han tyckte att Mariehäll 

skulle vara billigt, ett slumområde och att man kunde köra över alla åsikter, bara det blev 

billigt så blev det bra. Mycket ekonomitänkande. Han var riktigt klantig. Han pratade om Lidl 

och att vi skulle bli så tacksamma och alla bara vrålade av ilska. Det är billigt och passar er. 

Han hade inte förväntat sig att bli så utskälld.”
241
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Analys och diskussion 
 

I det här avsnittet analyseras Annedals planeringsprocess och genomförandeskede utifrån de 

teorier och tidigare forskning som presenterats i tidigare avsnitt. Diskussionen förs i huvudsak 

utifrån fyra identifierade teman som tillsammans har bidragit till att förklara Annedals 

specifika maktkonstruktion. Dessa faktorer har utgjort nyckelaspekter för att förklara hur och 

varför Annedal har utformats. 

 

 Nätverken och Förhandlingen 

 Handlingsrationaliteten och Målrationaliteten 

 Lokala och Platsspecifika Faktorer och Förutsättningar/Externa Faktorer 

 

Nätverken och förhandlingen  

Detta har varit en central aspekt för att förklara hur de maktrelationer som utgör nätverken 

(och den förhandling som bedrivs inom nätverken) kan konstrueras och byggas upp, samt hur 

denna maktutövning kan ta sig i uttryck. Temat ämnar analysera och diskutera Annedal 

utifrån den första frågeställningen. 

 

Hur har maktrelationerna sett ut, vilka aktörer har varit inblandade och hur har samspelet 

mellan den formella och informella maktutövningen tagit sig i uttryck i Annedal?  

 

Handlingsrationaliteten och målrationaliteten  

Alla byggnadsprojekt har en huvudsaklig målrationalitet, ett primärt syfte projektet ämnar 

uppnå. Handlingsrationaliteten är de verktyg av olika rationaliteter som de 

maktkonstruktioner (som uppkommit genom nätverken) använder sig av för att uppnå 

målrationaliteten. Temat ämnar analysera och diskutera Annedal utifrån den andra 

frågeställningen. 

 

Vilka motiv och handlingsrationaliteter har legat som grund för Annedals utformning och hur 

uppkom dessa? 

 

Lokala och platsspecifika faktorer och förutsättningar/Externa faktorer 

Alla byggnadsprojekt har platsspecifika faktorer och förutsättningar som dels möjliggör att 

specifika maktstrukturer kan uppstå, dels bidrar dessa med att forma maktutövningen på ett 

specifikt sätt.  

 

Externa faktorer syftar på internationella eller nationella händelser projektets aktörer inte kan 

påverka. 

 

 Dessa två teman ämnar analysera och diskutera Annedal utifrån den tredje frågeställningen. 

 

Vilka faktorer har möjliggjort och format Annedals fysiska utveckling? 
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Nätverken och förhandlingen 

 

Makt har tidigare i studien bland annat definierats som de aktörer som besitter ”kontroll över 

de resurser som krävs för att avgöra utfall som aktörerna har intresse av.”
 242 

Österuds syn på 

makt, som framstår som ett relationsförhållande mellan aktörer, tillsammans med de 

teoretiska begreppen governance och rationalitet kan på ett bra sätt symbolisera hur Annedal 

huvudsakligen har utvecklats; genom en samhällsstyrning som formats genom ett nätverk av 

formella och informella aktörer och förhandlingsprocesser. Ett nätverk där vissa aktörer har 

haft en större möjlighet att påverka Annedals utformning än andra beroende på 

förhandlingsposition och tillgång till resurser.  

 

Annedals planeringsprocess och genomförandeskede har i huvudsak präglats av ett 

”triangeldrama” bestående av Stockholms kommun som den ena parten, 

Byggmästareföreningen som den andra och de 22 byggherrarna som den tredje. Interaktionen 

det huvudsakliga nätverket emellan har främst skett genom stormöten med anledning att 

komma överens om gemensamma agendor inför boutställningen. Stockholms stad har även 

samarbetat med varje byggherre enskilt inom arbetet med detaljplaner. Anledningen till att 

Sundbybergs kommun inte nämns som en aktör inom detta ”triangeldrama” beror på att 

samarbetet mellan Stockholm och Sundbyberg mer kommit att handla om att överbrygga 

kommungränser. Således har Sundbyberg inte haft makt att påverka Annedals fysiska 

utveckling och är därför inte av intresse för analysen. 

 

Den mest avgörande maktrelationen för Annedal har varit förhandlingarna mellan Gatu- och 

Fastighetskontoret och Byggmästareföreningen. Genom förhandlingarna om de två 

boutställningarna (i Tensta och Annedal) sattes stora delar av Annedals agenda som projekt, 

vilket också sedan låg som grund för hur två av projektets tre stora handlingsrationaliteter 

skulle utformas.  

 

För att skapa sig en förståelse över hur samspelet mellan den formella och informella sektorn 

har tagit sig i uttryck i Annedal krävs först en separat analys av varje sektor, med en 

utgångspunkt att förstå hur samspelet har sett ut inom sektorerna. Detta för att få en djupare 

förståelse om maktprocesserna och dess strukturer. 

 

Kommunens representanter 

 

Stockholms stads huvudsakliga inblandning i Annedal har skett genom förvaltningen, arbetet 

genom anställda tjänstemän. Genom att undersöka Annedal i relation till den demokratiska 

styrningskedjan skiljer sig verkligheten snabbt från modellen. Kommunens hierarkiskt 

uppdelade roller blir tidigt otydliga i Annedal, då den politiska inblandningen (från folkligt 

valda politiker) i projektet inte varit stort. Politisk direktinblandning har istället skett via 

tjänstemännen, som inte är folkvalda utan anställda. Initiativet till planeringsprocessens 

början kom från folkvalda kommunpolitiker men själva planeringen och förhandlingar med 
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inblandade privata aktörer har varit planerarnas arena. Genom att studera Annedal ur denna 

aspekt kan en slutsats dras: Det är planerarna som informellt innehaft den offentliga sektorns 

politiska makt över det fysiska rummet. Detta stärker tesen om att planering i hög grad är 

utövande av politik som bland annat diskuteras av Isaksson.
243

    

 

Att det demokratiska förfarandet skiljer sig i Annedal från hur det teoretiskt är tänkt att 

fungera är en generell trend som bland annat stöds av tidigare forskning. Ett talande citat är: 

”Ointresse är fel att säga, jag tycker det är ganska normalt, de tar ju sina beslut. Om man vill 

ha starkt intresse måste man gå mer centralt.”
244

 Med det menar personen att det politiska 

samspelet fungerat på ett sätt som uppfattas vara helt normalt inom områden som inte är i 

politikens och medias direktintresse. De politiskt folkvalda representanterna tar sina officiella 

beslut som de enligt den kommunala modellen ska göra. Detta uttalande stärker ytterligare 

den generella uppfattningen om att det i praktiken är tjänstemännen som utövar en sorts 

direktpolitik de inte har mandat för (genom bland annat informell förhandling om fördelning 

av kommunala resurser) och att beslut informellt har fattats redan innan det kommer upp till 

Kommunfullmäktige och offentlig debatt. De förslag den berörda nämnden formellt antar har 

både utvecklats och implementeras av tjänstemän.  

 

För att sammanfatta: inom projektet Annedal har Stockholms stads representanter som 

innehar ”traditionellt” politiskt mandat försvunnit från förhandlingsbordet redan innan 

planeringen börjat. Det är en utveckling som inte bara öppnar upp för en mer informell 

samhällsstyrning, utan är en utveckling som till stora delar består och formas av informell 

samhällsstyrning och förhandling.  

 

Det privata näringslivets representanter 

 

Annedal har till stora delar utvecklats och drivits igenom som en direkt anledning till att 

Stockholms Byggmästareförening blev inblandade i projektet. Byggmästareföreningen kan 

därför betraktas som en nyckelaktör vid utövandet av informell makt över Annedal och som 

en grindvakt för governancenätverken. Detta skedde genom att Byggmästareföreningen 

markanvisades stora delar av området och ett antal agendor (handlingsrationaliteter) sattes i 

samarbete med Stockholms stad. Det var Byggmästareföreningen som öppnade upp för så 

många byggherrar. Detta resulterade i en större risk för samordningsproblem, vilket i sin tur 

riskerar att leda till effektivitetsproblem. Detta tenderar att leda till ökade totalkostnader, 

något som inte är bra för någon aktör. Denna problematik rationaliserades som genuin 

variation. ”Variationen” riskerar även att tillföra en ökad komplexitet till förhandlingarna 

mellan offentligt och privat, då många aktörer medför, som redan nämnts, ökade 

samordningsproblem inom förhandlingsplaneringen men samtidigt riskerar också Stockholms 

stads maktpåverkan över förhandlingarna att minska i inflytande, vilket bör beaktas som 

problematiskt ur en demokratisk synpunkt.  Nätverken växer sig stora och blir svåra att 

hantera för kommunens representanter, då många starka aktörer gör Stockholms stad (som 
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enligt den demokratiska, kommunala modellen borde vara den starkaste parten) till en aktör i 

mängden. På detta kan vi se exempel från Annedals stormöten. De stormöten som hölls drevs 

av Byggmästareföreningen och hade som syfte att samordna byggnadsutvecklingen till 

boutställningen, vilket har varit synonymt med makten att utveckla Annedal i en viss form. 

Vid dessa stormöten hade Exploateringskontoret en viktig roll i och med att de ansvarade för 

att färdigställa den yttre miljön, men uppfattningen bland de intervjuade byggherrarna är att 

Stockholms stad var en aktör i mängden som alla andra.   

 

Olika former av governance 

 

Inom ett långt planeringsprojekt som Annedal, där planering och genomförande sträckt sig 

över minst tre politiska mandatperioder, blir det legitimt att tala om olika former av 

governance. Många aktörer har varit inblandade och bildat olika former av nätverk under 

projektets gång. Detta kan bland annat symboliseras genom att stora delar av 

detaljplanearbetet skett genom informella möten. Huvudnätverket har i denna undersökning 

identifierats som framförallt det informella förhandlingssamarbete som skedde mellan Gatu- 

och Fastighetskontoret och Byggmästareföreningen, vilket sedan öppnade upp för det 

omfattande nätverkssamarbetet mellan Kommunen, Byggmästareföreningen och 

byggherrarna. Dock är även början av projektet, innan Byggmästareföreningen kom in i 

bilden, arkitekttävlingen, ett viktigt skede eftersom att det formar en grovplanering med redan 

indelade etapper, vilket underlättar när sedan detaljplanearbetet sätter igång. 

 

Det första exemplet på governance kan därför sägas vara arkitekttävlingen. Även om delar av 

den från början tänkta visionen försvunnit under projektets gång, genom till exempel 

intensifiering, satte den en grovplanering som grund för ytterligare planering. Genom en 

arkitekttävling utvecklar ett privat arkitektkontor det förslag som till stora delar ska ligga som 

grund för programarbetet. Programsamarbetet i sin tur sker i ett nära samarbete mellan 

Stockholms kommun och arkitektkontoret som genom tävlingen inte bara får ha sitt vinnande 

förslag som underlag för programarbetet, men också ensamrätt som privat aktör att vara med 

och utforma det framtida Annedal.    

  

Förutom arkitektvälingen och programsamarbetet framgår det av det offentliga materialet och 

genom intervjuer att governance i Annedals planering och genomförandeprocess i huvudsak 

ägt rum i form av det redan nämnda triangeldramat. Dock kan detta ses som delförhandlingar 

i ett planeringsprojekt vars mål och motiv redan uppkommit i form av mer informella 

förhandlingar.  

 

De händelser som skulle kunna räknas till den huvudsakliga formen av governance inom 

Annedal är de informella förhandlingar som ägde rum mellan Byggmästareföreningen och 

Gatu- och Fastighetskontoret. Detta samarbete börjar i Annedals fall tidigt, parallellt med att 

Annedals programarbete stod färdigt och är de förhandlingar som informellt sätter agendan 

för Annedal. Med andra ord kan sägas, att det som skulle komma att forma Annedal var en 

blandning av privata- och offentliga visioner som tillåts äga rum på grund av en tillfällighet 

som en direkt konsekvens av en politisk missbedömning.  
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Samarbetets uppkomst tilläts bland annat uppkomma genom en missbedömning från 

kommunalpolitikens sida, vilket sätter Gatu-och Fastighetskontoret i en sits de från början inte 

ville befinna sig i och som de till en början inte riktigt vet hur de ska lösa. 

Byggmästareföreningen hade historiska referenser med tidigare lyckade boutställningar i 

Stockholms stad samt en historia av samarbete med kommunen, vilket bidrog till att de fick 

Stockholms stads förtroende att ta över huvudansvaret för att anordna utställningen i Tensta. I 

deras förhandlingar krävde de även ytterligare ett område som skulle kunna vara potentiell 

mark för en boutställning, något som kommunen gick med på. Detta skulle kunna liknas vid 

en byteshandel; kompetens och en säkerhet med många medlemsföretag mot markresurser. 

Genom denna förhandlingsprocess fick Byggmästareföreningen även ansvaret att driva och 

genomföra utformningen av Annedal. Denna förhandlingsprocess har varit vital för formandet 

av Annedal då alla centrala handlingar, rationaliteter och bebyggelse i princip har anpassats 

för den kommande boutställningen.   

 

Ur ett förhandlingsperspektiv kan den här typen av utveckling framstå som problematiskt. 

Stockholms stad är i och med Tensta 2006 i ett stort behov av hjälp som gör att de från början 

riskerar att hamna i underläge i förhandlingarna. Å andra sidan fick kommunen genom detta 

nätverk ta del av den andra partens resurser, i form av kompetens och ett stort medlemsantal 

som försäkrar att många bostäder kommer att byggas genom konkurrens företagen emellan. 

Förhandlingarna om Tensta och Annedal är ett bra sätt att exemplifiera det moderna 

samhällets- och förhandlingsplaneringens rådande uppfattning om att branschen och politiken 

måste samarbete om någonting ska kunna exploateras. Detta kan ses som ett exempel på hur 

Stockholms stad begår ett misstag och tvingas be om hjälp. När kommunen dock saknar egna 

resurser att bygga visar Annedal som exempel på att det kan stå sig dyrt att begå misstag om 

ambitionen är att behålla en stark maktposition över rummets fysiska utformning.  

 

Lösningen; att be Byggmästareföreningen om hjälp, är en handling som placerar Stockholms 

stad i en beroendesituation till privata intressen redan från början i projektet, samtidigt som 

Byggmästareföreningen går in i förhandlingarna med en redan gynnsam position. Genom att 

Byggmästareföreningen antar sig ansvaret över Tenstas boutställning 2006 och kräver 

Annedal som villkor har Byggmästareföreningen genom detta avtal fått en stark informell 

maktposition att till stora delar forma hela projektet Annedal efter egen agenda. Dessa steg 

kan huvudsakligen sammanfattas genom två viktiga moment: markanvisningarna och 

boutställningen.  

 

I och med åtagandet av Tensta 2006 och avtalet med Stockholms stad blir 

Byggmästareföreningen lovade ett visst antal markanvisningar som de själva får fördela över 

sina medlemsföretag. De får även representativitet i processen med de återstående 

markanvisningarna. Resultatet blev 19 byggherrar som sedan kompletterades till 22. Eftersom 

att ett av Byggmästareföreningens motiv är att premiera och därför också generera ekonomisk 

vinst till sina medlemsföretag, som till stor del består av små och medelstora företag, blev 

resultatet små anvisade tomter åt många byggherrar, vilket passar de små aktörerna 

(Byggmästareföreningens medlemmar) bättre än de stora byggföretagen som även de tvingas 
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bygga småskaligt. Markanvisningarna stöper redan från början projektet i en form av brett 

variationstänkande, vilket gör att Byggmästareföreningen till stora delar formar rationaliteten 

om stor variation. Därmed kan Byggmästareföreningen också ses som en central aktör vid 

formandet av projektets två starkaste rationaliteter.  Tillsammans med byggherrarna utvecklar 

de även ett fokus på miljön, vilket har identifierats av intervjuade aktörer som en självklarhet 

idag för att göra ett område tillräckligt attraktivt för att kunna resultera i ekonomisk vinst.   

 

Kommunens maktposition i nätverken 

 

Byggmästareföreningen och byggherrarna har varit starka aktörer i Annedals utveckling, men 

det går inte heller att påstå att Kommunen varit maktlösa. Som tidigare nämnts har Annedal 

formats genom en blandning av informella agendor, som sedan legitimerats genom politisk 

omröstning. Inom dessa informella agendor har kommunens representanter spelat en viktig 

roll. Kommunen har haft sin egen agenda redan från början, något som har haft en stor 

påverkan på planeringens utformning. Stockholms stads viktigaste mål har varit att bygga för 

ett särskilt barnperspektiv och eftersom att Exploateringskontoret innehaft makten över den 

yttre miljöns utformning, i och med att kommunen fortfarande äger marken, har denna 

rationalitet blivit mycket tydlig. Ett annat av kommunens viktiga verktyg har varit 

planmonopolet i samband med valet att äga marken i form av tomträtter i stället för att sälja 

den.  I arbetet med detaljplaner har Stockholms stad haft möjlighet att tycka till och utveckla 

detaljplanerna i nära samarbete med byggherrar.  Detta faktum kan betraktas utifrån två 

perspektiv ur kommunens synpunkt. Dels medför planmonopolet tillsammans med 

markanvisning i form av tomträtter en bättre maktposition i nätverken, det vill säga att 

kommunen blir en starkare aktör. Dels innebär detta risker i form av att Stockholms stad tar 

hela det ekonomiska ansvaret för den yttre miljön istället för byggherrarna, samtidigt som 

byggherrarna tillåts möjligheten att utnyttja tomtens egentliga markvärde, något som skulle 

tillfalla kommunen om marken sålts. Med andra ord blir planering en fråga om byteshandel 

för kommunen. Ett större maktinflytande över den fysiska miljön medför en mycket sämre 

projektekonomi, vilket skulle kunna resultera i att kommunen måste skära ned på vissa av sina 

prioriteringar. En bättre resurstillgång i form av ekonomiskt kapital innebär istället att 

kommunen säljer påverkansmöjligheter över det fysiska rummets utveckling till privata 

intressen. 

 

En gemensam agenda?  

 

Viktiga frågor att ställa sig inom modern planering är om kommunal planering egentligen 

spelar någon roll om privata aktörer ändå har informell makt att forma om stora delar av 

originalvisionen av ett programförslag? Har kommunen makt att påverka? I Annedal hade 

man exempelvis ett kommunalt utarbetat planförslag som senare till stora delar formats om 

genom exempelvis förtätning och variation i en mycket högre grad än vad som var tänkt. 

 

Inom Annedal är svaret på den frågeställningen Ja. Trots att kommunen och det privata 

näringslivet har olika förutsättningar är kommunen stor och äger i princip all mark i området 

Annedal. Samtidigt konkurrerar markägare och exploatörer om marken. Med planmonopolet, 
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markägandet och rätten att markanvisa har Stockholms stad i teorin en stark maktposition i 

projektets början. Dessa verktyg sätter den privata sektorn i ett beroendeförhållande gentemot 

kommunen. För att få exploatera krävs kommunens samverkan.  

 

Stockholms stads inflytande har bland annat lett till att kommunens viktigaste 

handlingsrationalitet genomsyrat projektet. Genom förhandling och ett ömsesidigt 

nätverksberoende från båda sektorer skapas en sorts hybridplanering mellan offentliga och 

privata intressen, där Stockholms stad har ansvarat för barnperspektivet och byggherrarna har 

ansvarat för miljö och variation.   

 

Tillsammans skapar detta en sorts informell maktstruktur som bygger på att byggherrarna ofta 

”vill det som Staden vill.” Att däremot tala om en offentlig och privat agenda och ”vilja” 

mellan sektorerna tenderar dock att bli problematiskt i dagens samhälle. Den samhälleliga 

diskursen (som bland annat formats av internationella influenser) har länge handlat om 

ekonomisk tillväxt och kommunal utveckling. Stockholms stad och näringslivet kan tyckas ha 

olika ”ytliga” agendor vid införandet av ett projekt, i och med att Stockholms stad har ett 

ansvar gentemot de medborgare som representeras, men den ekonomiska aspekten har länge 

tenderat att dominera den gemensamma agendan.
245

 Detta kan sättas i relation till 

Gunnarssons teori om att gränsen mellan den offentliga och privata sektorns agendor suddas 

ut allt mer och blir svårare att urskilja.
246

 När även kommunen allt mer ska konkurrera mot 

andra företag, kommuner och regioner om bland annat arbetskraft, skatteintäkter med mera,
247

 

borde det teoretiskt också betyda att även kommunens agenda blir densamma som företagens, 

med andra ord premieras ett ökat vinstintresse. 

 

Detta rationella tankesätt riskerar att sätta Stockholms stad i ett underläge redan från början, 

ett beroendeförhållande gentemot privata intressen och deras resurser, då privata intressen 

strävar efter ett eget vinstintresse för det enskilda företaget,
248

 kommunen å andra sidan ska 

arbeta för vad som ”bäst” tillgodoser samhällets behov (Vad som är ”bäst” för samhället 

präglas också av värderingar).
249

 Dock har Stockholms stad inga egna resurser att ensamt nå 

detta mål. En annan aspekt som samtidigt placerar kommunen i underläge gentemot det 

privata är att kommunen enligt lag är bunden till den kommunala styrningshierarkin och det 

demokratiska och sociala ansvar och skyldigheter detta medför. Detta kan jämföras med en 

sorts, genom formella system påtvingad ”social moral” de privata aktörerna inte behöver 

anamma.  

 

I teorin är den privata sektorns viktigaste ambition att tillgodose sina aktieägares ekonomiska 

vinst, vilket tenderar att premiera begrepp som effektivitet, marknad, resurser och ekonomi, 

och de handlingsrationaliteter som generar dessa mål.
250

 I Annedal har vi bland annat sett 

exempel på en rationalitet som eftersträvar ett stort fokus på miljön och variation, men som i 
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grunden kan ses i ljuset av handlingsrationalitet för att nå den övergripande 

rationaliteten/målet. I Annedal kan det huvudsakliga verktyget för att nå målrationaliteten 

sägas vara boutställningen. Boutställningen bör betraktas som ett verktyg, ett delmål genom 

vilket exploateringens huvudsakliga målrationalitet kan nås, ett delmål handlingsrationaliteten 

kan formas mot.
251

 Målet med boutställningen är från privata intressens sida bland annat att 

visa upp fina miljöer och premiera sina medlemsföretag och lägenhetsförsäljning, vilket i sin 

tur leder till samhällets ”viktigaste” rationalitet: ekonomisk vinning. Från Stockholms stads 

perspektiv riskerar boutställningen att bidra med en illusion om att den demokratiska 

modellen har fungerat korrekt, genom att de visar upp att de kan samarbeta med både 

branschen och över kommungränser. Dock har samarbetet med Sundbyberg mer handlat om 

att överbrygga kommungränser. Sundbybergs kommun har därmed haft små 

påverkansmöjligheter över själva Annedals fysiska utformning.     

 

När den privata och offentliga sektorns huvudagendor sammanfaller blir det därför 

problematiskt att diskutera i termer av Stockholms stads vilja, och privata intressens vilja, då 

dessa agendor genom ständiga processer blandar sig samman och blir till en gemensam 

agenda där marknadens logiska, förnuftsbaserade rationalitet ständigt tenderar att identifieras 

som den viktigaste rationaliteten att sträva efter i samhället, vilket vi kunnat se i Annedal. 

Därför riskerar denna utveckling inte heller att ses som dålig ur en demokratisk synpunkt när 

det finns en uppfattning att samhällets mål ändå kommer att nås genom marknaden som är 

fallet inom den marknadsliberala ideologin.  

 

Tidigare forskning har dock visat att rationalitetstänkande som sätter stort fokus på faktorer 

som effektivitet och ekonomi tenderar att trycka in andra rationalitetsaspekter under sig i 

samhällets rationalitetshierarki,
 252

 en målsättning som sedan projiceras till verklighet genom 

planering och exploatering, vilket i sin tur har medfört ökad samhällsproblematik i form av 

bland annat ökande segregation, gentrifiering och sociala orättvisor.
253

    

 

Maktkonstruktion i Annedal har handlat mycket om ett sätt att arbeta efter handlingar för att 

nå ett redan bestämt mål. Maktprocessen har skett genom förhandling och nätverk mellan 

privata och offentliga aktörer. Alla aktörer förväntas nå ekonomiska fördelar genom 

nätverket. Alla aktörer är på något sätt beroende av varandra och ekonomiskt sammanbundna 

för att projektet ska kunna bli verklighet. 

 

Detta gör maktkonstruktionen i Annedal till en väldigt otydlig process. Agendan har i allt 

större utsträckning kommit att handla om att göra ekonomisk vinst. Handlingsrationaliteten 

handlar om metoder att nå vinst. Maktkonstruktion skulle därför på ett sätt kunna betraktas 

som en metod. Med en syn på marknaden som den arena som effektivt ska fördela resurser 

kommer den handlingsrationalitet som utformats av privata sektorns agendor tendera att ha 

företräde över kommunens agendor. Detta medför att demokratiska aspekter som insyn, 
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ansvar och medborgarinflytande riskerar att försvinna från den reella utvecklingen av det 

fysiska rummet.  

 

Den demokratiska modellen i sin tur bygger på ett teoretiskt antagande om en rationell 

planering som dels förmodligen aldrig har fungerat i praktiken,
254

 och som dels har 

uppkommit under en helt annan samhällskontext än dagens multikulturella samhälle. Detta 

innebär att samhällets planering till stora delar fortfarande präglas av en o-uppdaterad 

struktur, samtidigt som kommunens arbete, till exempel inom välfärdssektorn, ska konkurrera 

mot den privata sektorn. Kommunen riskerar då att bli tvungen till att anpassa sig och göra 

gemensam vilja med den privata sektorn.    

 

Handlingsrationaliteten och målrationaliteten 

 

Rationalisering som blir till erkända rationaliteter kan betraktas som centrala verktyg inom 

reell maktutövning för att styra en planeringsprocess och områdens utformning. På detta sätt 

skapar projektets rådande rationaliteter agendan inom vilken hela området kommer att 

utformas. Hur går det då till när en rationalitet ser dagens ljus? Hur ser 

rationaliseringsprocessen ut? Hur växer den fram och varför? Vems rationalitet? Vilka motiv 

döljer sig bakom? Dessa frågor blir särskilt viktiga att undersöka när en planeringsprocess 

studeras ur ett maktperspektiv. Enligt Flyvbjerg är samspelet mellan makt och rationalitet det 

som styr maktens, och därmed även rummets, fysiska utformning.
255

 Rationaliteten som ligger 

till grunden för det specifika planeringsprojektet tenderar att styra planeringens syfte; 

utformat för vem och varför, och därmed även hur planerna och området utvecklas.  

 

Annedal har byggts upp och formats efter några utmärkande rationaliteter, som alla bör 

betraktas som handlingsrationalitet i jakt på samhällets målrationalitet. Vad målrationaliteten 

består av beror på samhällets värderingar. I dagens moderna samhälle handlar diskursen till 

stora delar om en avgörande målrationalitet i form av ekonomisk vinning och effektivitet 

genom en fri marknad. Även i Annedal har den slutgiltiga målrationaliteten i slutändan varit 

ekonomisk vinning. Projektets handlingsrationaliteter har formats och anpassats för att på ett 

bra sätt tillgodose målrationaliteten. I Annedal har dessa handlingsrationaliteter utmynnat i en 

sorts ”delmålsrationalitet” i form av Annedals boutställning 2012. Boutställningen i sig har 

inte varit den riktiga målrationaliteten men ett viktigt medel för att nå den och ett verktyg att 

rationalisera och forma handlingsrationaliteten efter.     

 

Bostadsbristen är ett faktum, vi måste snabbt påbörja byggandet av bostäder. Detta är en 

rationalisering som till stora delar bidrar till att projektet över Annedal kan initieras. 

Politikerna är av samma uppfattning. Baltic utgjorde en stor markresurs för nya bostäder. 

Stockholms stad står inför en ständig befolkningsinflyttning till kommunen, samtidigt som det 

generellt inte byggs så många nya bostäder. Det innebär att kommunen står inför en 

utbredande bostadsbrist. Det huvudsakliga målet med att möta bostadsbristen med nya 
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bostäder har främst inte varit sociala. Logiskt sett tappar kommunen intäkter i form av 

uteblivna skatter och potentiell arbetskraft,
256

 vilket gör det huvudsakliga syftet 

ekonomibaserat.   

 

Planera för barn. Denna rationalitet har genomsyrat hela projektet och uppkom genom 

Stockholms Stad. Från Stockholms stads sida förklaras rationalitetens uppkomst som att det är 

en form av hyllning till Astrid Lindgrens minne. Byggmästareföreningen och intervjuade 

Byggherrar däremot menar att man från exempel som Hammarby sjöstad lärt sig vilka 

grupper i samhället som är köpstarka och bilden av barnfamiljen framträder som en köpstark 

kategori. En miljö för barn har dessutom bidragit till ett ökat barnunderlag och att tillföra en 

social aspekt på planeringen som sedan har använts flitigt i boutställningens reklamkampanjer 

för att sälja bostäder.   

 

Planera med ett särskilt fokus på miljön. Ledord i dagens samhälle är hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling består framförallt av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I 

Annedal har alla dessa aspekter ytligt beaktats. Att projektet ska vara ekonomiskt hållbart på 

lång sikt sker genom strategin att enbart markanvisa tomträtter, oavsett om byggherren haft 

intentionen att bygga hyres- eller bostadsrätt. I och med detta räknar Stockholms stad med att 

få in pengar under lång tid samtidigt som man fortfarande äger marken. Samtidigt har det 

byggts en relativt stor andel hyreslägenheter. Dock är Annedal ett nybyggnadsområde, och 

kostnaden kommer med sannolikhet att följa därefter (åtminstone för bostadsrätter), något 

som riskerar att leda till en sorts ”social hållbarhet” för endast en särskild grupp i samhället; 

nämligen den köpstarka.  

 

Miljömässig hållbarhet är ett tema som blivit allt viktigare inom den globala diskursen. Att 

främja miljömässigt byggande har i det närmaste blivit en självklarhet för många, inte minst 

inom Byggmästareföreningen, och rent marknadsmässigt kan det vara svårt att sälja bostäder 

idag som inte är miljöanpassade. Ur ett miljömässigt perspektiv kan Annedal på många sätt 

ses som ett relativt hållbart projekt. Dock, ur ett rent rationalitetsperspektiv kan alla nivåer av 

hållbarhet i Annedal härledas till en högre rationalitet där ekonomisk vinst är det viktigaste. 

Miljöaspekten i Annedal utvecklades av den privata sektorn och har använts i Annedal som 

ett argument för att sälja och har identifierats som en viktig faktor för att vara attraktiv på 

marknaden. Genom att bygga med ett särskilt fokus på miljön ges möjligheten att tillföra 

attraktivitet, vilket skulle kunna resultera i att efterfrågan ökar och priserna drivs upp. 

   

Även variation har varit en viktig rationalisering och handlingsrationalitet, en utveckling som 

möjliggjordes av Byggmästareföreningen. Det stora antalet byggherrar ifrågasattes till en 

början av Stockholms stad, bland annat på grund av de stora samordningsproblem det 

riskerade att innebära. Under projektets gång har begreppet samordningsproblem försvunnit, 

och det faktum att denna variation tillkom genom informellt inflytande har rationaliserats till 
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genuin variation. Som ett resultat har arkitekturen blivit väldigt varierad vilket har bidragit till 

att göra området mer attraktivt, som i sin tur i teorin bör öka efterfrågan.    

 

Lokala och platsspecifika faktorer och förutsättningar/ Externa faktorer 

 

Lokala och Platsspecifika faktorer och förutsättningar 

 

Medial och politiskt ointresse över planeringsprocessen. Annedal som ett icke-område 

människor generellt inte har vetskap om. 

 

Baltic har historiskt varit ett gammalt industriområde förknippat med slumområde och 

kriminalitet. Mariehäll, en stadsdel som länge saknat egen kommunal service och där många 

boende identifierar sig som tillhörande Sundbybergs kommun istället för Stockholms. En 

stadsdel många Stockholmare inte känner till, oavsett om det gäller befolkningen, politiker 

eller media. Politiskt har Balticområdet ständigt betraktats som en möjlig framtida resurs.  

 

Ett politiskt samförstånd. Möjliggör för en snabb exploatering. 

 

Att Annedal någon gång skulle exploateras har länge varit självklart. Att det rådde ett politiskt 

samförstånd mellan majoriteten och oppositionen ifråga var därför ingenting märkvärdigt. 

Därför kunde också undersökningen över området och planeringsprocessen sättas igång 

relativt snabbt efter att motionen som kommit att räknas som Annedals startskott hade lämnats 

in. Därför var det heller inga större problem när projektet sträckte sig över flera 

mandatperioder.  

 

Gammalt industriområde. Öppnar upp för en stor transformering.   

 

Eftersom att Baltic varit ett industriområde har detta öppnat upp för en stor transformering, ett 

nybyggnadsområde med stor attraktivitet, vilket har gjort diskursen kring Annedals utveckling 

mestadels positiv. 

 

Inget medborgarmotstånd. Föreningen Mariehäll positiva till utveckling. 

 

Vanligtvis bemöts nybyggnadsprojekt med protester från olika grupper i området. Något 

sådant skedde inte i Annedal. Alla i Mariehällsområdet med en vilja att påverka är 

medlemmar i Föreningen Mariehäll. Föreningen har länge sett Baltic som en nedgången plats 

där bostäder skulle kunna byggas. Under hela planeringsprocessen har de varit positiva till 

utvecklingen och försökt hjälpa till med kunskap för att Baltic ska kunna integreras med 

övriga Mariehäll. Genom att Föreningen Mariehäll varit positiva till hela projektet, områdets 

läge, medias ointresse och politisk samförstånd har planeringsprocessen kunnat fortgå utan 

motstånd och överklagan, vilket skulle kunna betraktas som relativt unikt i Stockholms stad. 

 

Arkitekttävling och programsamarbete 
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Arkitekttävlingen är den bidragande orsaken till att programutvecklingen över Annedal 

formas till att se ut som det gör. Programarbetet lägger en grovgrund för planeringen över 

hela området som en enhet och gör en etappindelning, vilket underlättar hela processen av 

samordning och samarbete i governancenätverket (som uppstod i och med att alla byggherrar 

blev involverade i Annedal) när de sju detaljplanerna skulle utarbetas.  

 

Politisk missbedömning 

 

Genom en politisk missbedömning om att Stockholms stad själva skulle kunna anordna en 

boutställning i Tensta 2006 tvingas Stockholms stad vända sig till Byggmästareföreningen 

och gå med på föreningens villkor. Detta är en av nyckelfaktorerna till att dagens Annedal 

kunde uppstå och formas. 

 

Markanvisning i form av tomträtter. Sätter en mycket gynnsam agenda för bostadsrätter. 

 

Genom att använda sig av enbart tomträtter för all markanvisning i hela Annedal innebär en 

mycket gynnsam situation för de byggherrar som bygger bostadsrätter, genom att de kan 

nyttja den marknadsvinst som annars skulle tillfalla Kommunen. Detta riskerar att leda till att 

fler byggherrar redan från början väljer att bygga bostadsrätter därför att det är större säkerhet 

för att få ut vinst. Däremot har kommunen genom tomträtter haft makt att själva utveckla 

stora delar av den fysiska miljön.   

 

Detta var ett resultat av den förda politiken i Stockholms kommun under en socialdemokratisk 

majoritet. I Annedals fall resulterade detta visserligen i en försämrad projektekonomi som 

tvingade Stockholms stad till att skala ned en del aspekter på utomhusmiljön.  

 

Externa faktorer  

 

Finanskrisen. Stannar upp projektet. Ändrar den första agendan att bygga stora bostäder till 

små bostäder. Flyttar fram boutställningen till 2012. 

 

Finanskrisen påverkade utformningen av Annedal. Tanken från många byggherrar i början av 

projektet var att bygga stora lägenheter. När krisen kom bidrog den till att stanna upp hela 

projektet. Marknaden var under den här perioden dålig och många byggföretag fick inte 

tillstånd från deras styrelser att påbörja byggandet så länge de inte kunde sälja tillräckligt 

många lägenheter i förväg. Detta satte sina spår. När bygget kom igång hade efterfrågan på 

bostäder ändrats och det visade sig vara mest lönsamt att bygga små lägenheter.  

 

Finanskrisen ledde även till att boutställningen (som var tänkt att gå av stapeln 2010 i 

samband med valet) fick skjutas upp till 2012. 
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Teoretisk återkoppling 

 

Genom att anta studiens två grundläggande teoretiska förhållningssätt, samt teorierna om hur 

governance och rationalitet formar samhället, och applicera dessa på Annedal har jag 

konstruerat följande teoretiska modell utifrån hur planeringen bedrivits i Annedal. I analysens 

början identifierades tre teman som i samverkan med varandra kan förklara hur och varför 

Annedal uppkommit och formats på ett specifikt sätt. Denna modell bidrar med att på ett 

generellt plan koppla samman dessa teman.  

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa processer i realiteten är mycket invecklade 

och komplexa, med många olika faktorer som påverkar. Denna modell är en mycket 

förenklad, teoretisk modell som kan användas i egenskap av ett verktyg för att försöka förstå 

en mycket komplex verklighet.   

 

Annedals fysiska utveckling – en modell 

 

Handlingsrationalitet är ett verktyg för att nå ett huvudsakligt mål som konstruerats och 

formulerats av makt. Makten i sin tur är högt präglad av värderingar och ideologi, vilket 

formar målet och därefter handlingsrationaliteten för att nå fram till målet. 

Handlingsrationaliteten uppkommer, formas och sammanfattas sedan i form av, och som ett 

direkt resultat av, ett delmål som är det huvudsakliga medlet för att nå samhällets huvudmål.  

 

Makten över planeringen och det fysiska rummet uppkommer genom nätverk mellan privata 

och offentliga aktörer, och manifesteras fysiskt genom förhandlingsplanering. På så sätt blir 

governance en central aspekt för att diskutera och förklara den moderna formen av 

samhällsstyrning, samhällstyrning genom nätverk. 

 

För att denna process ska kunna möjliggöras krävs att faktorer och förutsättningar tillåter 

processerna att fortsätta, samt bidrar dessa ständigt till att forma områdets utformning.  

Centrala aspekter för att analysera makten över ett områdes utformning blir därför att dels 

undersöka nätverksstrukturerna inom vilka samhällstyrningen sker, dels undersöka projektets 

rationaliteter och hur de uppkommit, samt att identifiera de förutsättningar som gjort detta 

möjligt (platsspecifika och externa). Vad dessa faktorer och förutsättningar är fastställs av den 

rådande kontexten.  

 

Annedal i modellen 

 

Den ledande ideologin i dagens samhälle är en stark tro på en liberal marknad. Den ledande 

huvudrationaliteten har enligt Habermas länge varit den kapitalistiska. Konkurrens, 

ekonomiska- resurser och vinning har blivit allt viktigare för dagens kommuner, framför allt 

för en global nod som Stockholms stad kan anses vara.
257

 I Annedal har projektets 

handlingsrationalitet i grunden utvecklats för att nå detta ideologiska mål. Detta har främst 
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 Sörensson, (2012): 6. 
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skett genom att bygga för barnen, bygga med särskilt fokus på miljö och genuin variation. 

Dessa rationaliteter har präglat projektets utveckling och har till stora delar uppkommit som 

ett resultat för att forma delmålet ”boutställningen” på ett visst sätt, som varit styrande för 

Annedals huvudsakliga utformning. 

 

Makten över Annedals utformning har i huvudsak skett genom nätverk och 

förhandlingsprocesser mellan Stockholms kommun, Stockholms Byggmästareförening och 

alla inblandade byggherrar. Kommunen och Byggmästareföreningen bör dock ses som 

nyckelaktörer i Annedals utvecklingsprocess. De förhandlar om boutställningen vilket också 

sätter agendan och formar Annedal i en viss form. Det är dessa aktörer som innehaft den 

huvudsakliga makten över Annedals utformning. 

 

Eftersom att Annedal länge varit ett gammalt industriområde beläget i Stockholms stads 

utkant, har detta möjliggjort ett sorts samhälleligt ointresse över själva planeringsprocessens 

genomförande. Enigheten har varit att området ska utvecklas, hur det utvecklas har varit 

mindre intressant från centralt politiskt håll, och det faktum att media inte har rapporterat om 

själva planeringsprocessen och genomförande, utan istället skrivit några få artiklar om hur 

resultatet blivit, har underlättat planeringsprocessens genomförande utan något större 

inblandat samhälleligt engagemang. En annan viktig faktor har varit att Föreningen Mariehäll 

varit positiva till utvecklingen. Deras positiva attityd gentemot projektet har medfört att 

ingenting har överklagats.    

 

Under ett långt projekt som Annedal kommer särskilda faktorer vara viktiga för den fysiska 

utformningen och som möjliggör en särskild sorts maktutövning och att särskilda 

maktstrukturer från första början tillåts uppkomma. Dessa är bland annat ideologiskt 

betingade förutsättningar. Privatisering av välfärdstjänster som ledde till ett ökat ekonomiskt 

beroende för kommunerna gentemot den privata sektorn
258

 är exempel på detta. Externa 

faktorer spelar en viktig roll såsom finanskrisen fick exempelvis i Annedal stora konsekvenser 

för vilka boendeformer som skulle premieras när byggandet tillslut satte igång. Även politiskt 

betingade beslut är viktigt aspekt inom ett projekts utformning, där den politiska 

inblandningen i ett projekt sker på olika sätt beroende på vilka som innehar den politiska 

majoriteten. Exempel på detta i Annedal är beslutet av den socialdemokratiska majoriteten att 

äga marken i form av tomträtter, och alliansmajoritetens beslut att intensifiera byggandet.  
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Vad har studien visat och varför är detta ett samhällsproblem? 
 

Syftet har varit att undersöka och analysera hur och varför Annedal i Stockholms kommun 

har kommit till, formats och utvecklats. 

 

Studien har visat på att reell planering och makt över det fysiska rummets utformning i 

Annedal huvudsakligen sker genom governance, nätverk och förhandlingsplanering, med 

konstruktionen av olika handlingsrationaliteter som verktyg. Denna studie bidrar därmed till 

att stärka studiens teoretiska grundantaganden (det vill säga, att dagens planering sker genom 

informella nätverk och förhandlingsprocesser, samt att rationalitet är det främsta verktyget att 

forma det fysiska rummet utefter olika intentioner) och stärker samtidigt tillförlitligheten till 

tidigare forskning på området inom en svensk kontext. 

   

Resultatet av studien identifierar fyra huvudfaktorer som centrala för att förklara hur makten 

över det fysiska rummets utformning kan ta sig i uttryck.  

 

 Nätverksstrukturerna inom vilka samhällsstyrningen sker.  

 

 Projektets handlingsrationaliteter som verktyg för att nå samhällets målrationalitet.  

 

 Platsspecifika förutsättningar som gör denna utveckling möjlig (vad dessa 

förutsättningar är fastställs huvudsakligen av den rådande lokala, regionala, nationella 

kontexten),  

 

 Externa faktorer som kommer att påverka projekten på ett sätt som ingen aktör kan 

förhindra. 

 

Annedal som exempel visar att kommunens demokratiska planeringsmodell inte fungerat som 

det är tänkt när teorin ska verka i realiteten. Sett till tidigare forskning inom en svensk kontext 

borde dessa resultat inte betraktas som unika. Annedal utgör ett exempel på hur planering 

bedrivs när kommunen och näringslivet till stora delar är beroende av varandra för att kunna 

exploatera och utveckla. I Annedals fall skedde detta i ett sorts triangelsamarbete mellan 

Stockholms kommun, Stockholms Byggmästareförening och byggherrarna, ett samarbete utan 

medverkan från samhällets medborgare. Utifrån begrepp som exempelvis effektivitet inom 

planeringsprocessen kan Annedals planeringsförfarande ses som ett exempel på bra 

samhällsutveckling. Denna form av planering riskerar dock att leda till stora negativa 

konsekvenser för den framtida demokratiutvecklingen, exempelvis i form av dålig insyn och 

transperens över planeringsprocessen, minskat demokratiskt inflytande och ett otydligt 

ansvarsutkrävande. Eftersom att samhället i grunden bygger på just demokratiska ideal är det 

viktigt att belysa studiens resultat i ljuset av de konsekvenser denna utveckling inom 

samhällsplanering haft på den demokratiska utvecklingen inom Annedals 
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planeringsförfarande. Dessa kommer nedan att utvecklas utförligare och diskuteras i form av 

tre demokratiska problemteman identifierade inom Annedals planeringsförfarande.  

 

Tema 1: Ett stort problem inom Annedals planeringsprocess har varit det faktum att den 

diarieförda redovisningen över planeringsförfarandet enbart omfattar kommunens agerande, 

och då enbart inom det formella förfarandet. De informella händelser som format projektet 

finns inte dokumenterade, inte ens då kommunens aktörer varit direkt inblandade. Detta gör 

det mycket svårt för samhällsmedborgaren att bilda sig en grundläggande förståelse över 

planeringsprocessen, då vitala händelser som direkt format projektet inte går att läsa sig till, 

utan kan enbart nås genom intervjuer med ”rätt personer”. I ett samhälle där kommun och 

näringsliv är beroende av varandra för att kunna starta upp byggnadsprojekt riskerar det 

demokratiska förfarandet att bli urholkat då den kanal som ska verka för att medborgaren ska 

kunna följa med i processen (genom exempelvis diarieförda handlingar) enbart bidrar att ge 

en skev bild av processen utifrån ett perspektiv.  Om demokrati som koncept är någonting att 

eftersträva bör samhället beakta att planering i realiteten sker i förhandling genom privata- 

offentliga nätverk, Annedal är ett tydligt exempel på detta. Privata aktörer är därmed centrala 

inom planeringsprocessen och borde därför ha samma demokratiska regleringar angående 

insyn och ansvar. Ett förslag kan vara att alla steg och förhandlingar inom 

planeringsprocessen dokumenteras och diarieförs, de formella likväl som de informella. 

 

Tema 2: Det mesta av den planering som haft betydelse för Annedals fysiska utformning har 

förekommit utan medborgardeltagande. Föreningen Mariehäll uppfattar sin demokratiska 

medverkan som att planerarna varit lyhörda till de boendes åsikter och därför har de inte 

”krånglat”. Detta var en bidragande orsak till att detaljplanerna vann laga kraft utan att någon 

överklagade.  Det stora problemet ur en demokratisk synpunkt uppstår dock när de riktiga, 

informella förhandlingarna om Annedals utformning genomförs och i slutändan har denna 

undersökning visat att det faktiska medborgarinflytandet över den reella makten att forma 

områdets fysiska utveckling inte varit stor.    

 

När samråden gick av stapeln gällde dessa de detaljplaner som främst utformats mellan 

byggherrar och kommunen. Detaljplanerna är enligt lag bindande och under processen som 

ledde fram till färdiga detaljplaner saknade Föreningen Mariehäll tillträde. Samrådet för de 

olika detaljplanerna skedde utan överklagan. Problemet är dock att medborgarnas roll snarare 

blir att formellt legitimera redan utformade förslag som kommit till genom informella kanaler. 

Annedals detaljplaneplanering har liknats vid ett ”triangeldrama” där samhällsmedborgaren 

inte haft tillträde. För att öka och tillföra demokratiska aspekter till planeringsprocessen bör 

medborgarens inflytande lyftas fram i de nätverk som formar samhället under själva 

detaljplanearbetet. På så sätt tillåts en starkare möjlighet att påverka detaljplanens faktiska 

utformning. Planering som sker genom nätverk där enbart de aktörer med betydande resurser 

kan medverka, och där samhällsmedborgaren i regel saknar tillträde, riskerar att forma ett 

samhälle för de med resurser. 

 

Tema 3: Frågan om ansvar är viktig att ständigt diskutera. På vilket sätt kan 

samhällsmedborgaren utkräva ansvar när huvudelen av planeringen bedrivs genom informella 
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nätverk? Till vilka ska medborgaren vända sig till med synpunkter? Denna fråga är 

problematisk. Till att börja med bidrar kommunens demokratiska organisation (och distinkta 

uppdelning med olika kommunala instanser som är beroende av varandra) till att det redan 

från början blir svårt att identifiera vilka som bär det formella ansvaret för ett projekt. Detta 

kan illustreras genom det faktum att undersökningen visat på att direktpolitik bedrivs av 

tjänstemän, samtidigt som de folkvalda politikerna är de aktörer som är ansvariga inför folket. 

Dessutom är ett planeringsförfarande uppdelat i många, komplexa steg där kommunens 

uppgifter är uppdelade mellan olika nämnder och förvaltningar.    

 

När stora delar av planeringen dessutom sker genom informella nätverk blir detta nära inpå en 

omöjlig uppgift. Det existerar en vetenskaplig kunskap om att många kommuner saknar 

resurser för att som ensam aktör kunna genomdriva större projekt och därför är det rimligt att 

anta att stora delar av den svenska planeringen rörande den fysiska utvecklingen sker genom 

förhandling inom informella nätverk. För att föra in en demokratisk dimension till denna 

problematik krävs att kommunen och den privata sektorn har samma förutsättningar och 

regelverk vad gäller demokratiska värden. Det är ett demokratiskt problem att den kommunala 

modellen bygger på normer framkomna ur en annan kontext än ideologin om den neoliberala 

marknaden och rumslig konkurrens. Det kanske inte längre är möjligt att, i dagens 

postmoderna stad, betrakta den offentliga- och privata sektorn som olika. Båda sektorerna är 

beroende av varandra för att samhället ska kunna utvecklas och därför kanske det behövs en 

ny form av demokratisk inriktning inom fysisk planering och kommunal uppbyggnad. 

Framför allt är samhället i behov av ett system som är uppbyggt på medvetenhet om hur 

planering i verkligheten faktiskt går till och är anpassat efter denna verklighet. Inte som idag 

där den kommunala planeringsmodellen bygger på gamla värderingar och teorier som kanske 

aldrig har fungerat i verkligheten.     

 

Denna studie har haft ett viktigt syfte i ett försök att hålla den demokratiska 

samhällsdiskursen vid liv. I ett samhälle där en ekonomisk rationalitet ständigt tenderar att 

vara den huvudsakliga drivkraften som styr utformandet av det fysiska rummet, vilket har 

öppnat upp för en till stora delar informell samhällsstyrning, är det mycket viktigt att begrepp 

som demokrati och dess plats i samhället fortfarande får en central plats i diskursen. Vad är 

annars meningen med att ha demokratisk samhällsgrund om det inte är samhället som har den 

centrala positionen att bestämma förutsättningarna för sin egen utveckling?    

 

Egna reflektioner och förslag på vidare studier 

 

Annedal har givit mig en viktig förståelse över hur den svenska planeringsprocessen kan se ut 

i verkligheten. Som samhällsplanerare är detta en viktig egenskap att bära med sig, att inte 

vara alltför naiv och tro att den modell över planeringsförfarandet som framförs i textböcker 

också är de processer som vanligtvis sker i verkligheten. Denna erfarenhet och vetskap ger 

mig som samhällsplanerare viktiga förutsättningar att i framtiden bedriva planering förankrad 

i verkligheten och att kritiskt kunna reflektera över skillnaden i att ha ett planeringssystem 

som mycket bygger på hur det borde se ut i ett idealistiskt samhälle snarare än hur det faktiskt 

ser ut i verkligheten.  
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Denna studie har undersökt Annedal i Mariehäll. Mariehäll som en ytterstadsdel i Stockholms 

kommun har i studien utgjort en kontrast till Stockholm som en arena av konflikter. I och med 

att Annedal till stora delar formats av en boutställning gör att det skulle vara intressant att 

utvidga min studie och även undersöka planeringsprocesser över andra områden i Stockholms 

kommuns ytterstadsdelar, som inte har präglats av en boutställning, för att se om de 

övergripande resultaten i denna studie överensstämmer med Annedal. Detta för att underlätta 

en ökad generalisering av mina resultat.      
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http://www.ne.se/rationalitet (Nationalencyklopedin - Rationalitet) Hämtat den 21 februari 
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