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I föreliggande studie undersöks hur diskursen om hållbarhet konstrueras i en 
stadsplaneringskontext samt hur samhället påverkas av diskursen. Syftet är att ställa 
visionen i relation till hållbarhetstrender och kvalitetskriterier för hållbara visioner för 
att studera föreställningarna om stadens framtid. Uppsatsens forskningsdesign är en 
fallstudie som undersöker Köpenhamns vision om att bli den första koldioxidneutrala 
huvudstaden i världen. Fallstudien kombineras med en diskursanalys som är uppbyggd 
av etablerade planeringsteorier som utgör ett specifikt teoretiskt perspektiv för visionens 
utformning. 

Studien utgår från hållbar samhällsvetenskap där olika världsperspektiv presenteras i 
form av olika trender. En fördjupning av hur hållbar utveckling utgörs av trender i 
samhället, beroende på den föreställda hållbarheten som dominerar utgör en grund för 
hur Köpenhamns vision har utformats. Studien bygger även på planeringsverktyg för att 
analysera hållbarhet i visionen. Dessa verktyg presenteras som hållbarhetskriterier. 
Kriterierna fördjupar studien genom att beskriva hur hållbara visioner skapas och hur de 
bör vara utformade. 

Analysen påvisar att hållbarhetsdiskursen som konstrueras i Köpenhamns vision är 
beroende av den hållbarhetstrend som politiken i staden utmärker. Hållbarhetstrenden i 
Köpenhamns stadsplanering utmärks som en radikal variant av reform som syntetiserar 
både socioekonomiska perspektiv och miljöperspektiv där koldioxidneutralitet antas 
uppnås. Med hjälp av hållbarhetskriterierna för visioner förstärks visionens föreställda 
väg till koldioxidneutralitet som tolkas vara transformerande. Samarbete är en 
övergripande faktor som präglar hela visionen och anses som kritisk för den hållbara 
utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hållbar stadsutveckling, visioner, hållbarhet, framtidsstudier, diskurser, 
makt, Köpenhamn 
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Hållbar utveckling har sedan länge varit ett ämne som jag själv fascineras av då det är 
en närvarande term som integreras inom många aspekter i samhället. Stadsvisioner är ett 
tydligt exempel på hur hållbar utveckling bör utövas i samhället ur en 
stadsplaneringskontext. Intresset för hållbara stadsvisioner har därför växt hos mig de 
senaste åren i takt med framtagandet av nya hållbara lösningar som anses gynna 
samhället och klimatet. Det har därför varit särskilt intressant att studera hur 
hållbarhetsdiskursen konstrueras i stadsvisioner eftersom dessa dokument identifierar 
hur den framtida staden ska se ut. 

Detta examensarbete avslutar min utbildning vid masterprogrammet i stadsplanering, 
Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill tacka min handledare Johan Vaide för givande 
handledning och stöd genom uppsatsprocessen. Tack även till mina vänner som 
konstant har stöttat mig igenom hela arbetet.  

 

 
Denisse Predoianu 
Karlskrona 2018 
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Planeten har under en lång period uppfattats som en resurs för människor att använda 
och att utnyttja (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 39). Alla mänskliga aktiviteter är 
beroende av naturen (Nilsson, 2013: 181). Naturen påverkas dock samtidigt av 
människan. Den påverkan som uppstår från människan är bland annat hur jordens 
resurser används och hur samhället är organiserat genom lagar och normer. Idag 
konsumeras jordens resurser så snabbt att de inte hinner återhämta sig, samtidigt som 
koldioxid från fossila bränslen släpps ut. Överbelastningen av ekosystemen leder till 
avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad 
koldioxidhalt vilket gör det svårt för oss människor att leva på jorden. Urbaniseringen 
till städerna påverkar den globala uppvärmningen eftersom det är i staden som en stor 
mängd av världens befolkning bor idag och utgör därför den största påverkan på 
klimatet. Detta har lett till att över 70 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från 
städerna (ibid.). FN:s Klimatpanel (2007: 6) och Carbon Neutral Cities Alliance (2014: 
v) beräknar att koldioxidutsläppen måste minskas med 50-85 procent till år 2050 för att 
förhindra katastrofala konsekvenser. Städerna är en stor bidragande faktor till 
klimatförändringarna eftersom det är här de största användarna av jordens resurser 
finns.  

För att motarbeta den globala uppvärmningen har flera städer börjat arbeta med att 
minska sin påverkan på klimatet. Sedan Brundtlandrapporten 1987 har hållbar 
utveckling blivit ett centralt begrepp som uppmärksammas inom stadsplanering och 
används som en målsättning för att främja miljön och samhället (McDonogh et al., 
2011: 113). Ett sätt för stadsplanering är att använda sig av de 17 Globala målen för hur 
hållbar utveckling kan uppnås. De globala målen uppmärksammar hållbar utveckling i 
alla världens länder och kan därför användas som en riktlinje för stadsplanering.  

Hållbar utveckling används varierat för olika uppsättningar av praxis och har en bred 
betydelse vilket gör att begreppet nästan har blivit meningslöst då det används ofta utan 
att beskrivas på djupet (Fitzgerald, 2010: 18). Eftersom att begreppet är väldigt brett 
finns det många andra termer inom hållbar utveckling som beskriver en specifik 
inriktning för att närma sig en hållbar stad, exempelvis koldioxidneutralitet (Nilsson, 
2013: 189). Generellt sett innebär hållbarhet en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtida 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (ibid.). 
Konceptet för hållbar utveckling beskriver ett tillstånd där 
människan använder de naturliga resurserna som krävs för ett 
fortsatt liv på jorden som samtidigt är i balans med naturens 
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förmåga att återställa dem (Fitzgerald, 2010: 19). 

Urbaniseringen har blivit en av 2000-talets mest omvandlade trend eftersom aktiviteter 
och sociala och kulturella interaktioner är högt koncentrerade i städer (New Urban 
Agenda, 2017: 3). Enligt SIDA (2016) kommer allt fler människor att flytta från 
landsbygd till stad. Det beräknas att 60 procent av jordens befolkning kommer att bo i 
urbana områden år 2030. Staden har blivit kärnan för social interaktion, handel och 
innovation där hållbarhetsutmaningar såsom konsumtion och produktion påverkar bland 
annat vattenresurserna, markanvändningen och den biologiska mångfalden genom 
koldioxidutsläpp och den mängd energi det tar att konsumera och producera varor och 
tjänster. Det krävs en betydande samhällsomvandling av dagens städer för att en 
växande befolkning ska kunna tillgodoses utan att påverka stadens resurser, därför är 
stadsplanering ett kritiskt verktyg för att hantera hållbarhetsutmaningarna (John et al., 
2015: 86).  Kärnan i denna omvandling är att drastiskt minska utsläppen av koldioxid 
och andra växthusgaser för att ändra klimatförhållandena positivt (Kennedy och 
Sgouridis, 2011: 5259). Det har därför blivit en trend bland städer idag att planera för en 
ny stadsutveckling med ambitiösa mål för koldioxidutsläpp och energiminskning (ibid.). 
Detta kräver ledarskap som tydligt är kopplat till hållbarhetsfrågor och hur hållbarhet 
implementeras i staden (John et al., 2015: 86).  

Det viktigaste verktyget för att uppnå en hållbar stad är människor själva, deras 
vardagsaktiviteter och de strukturer som människor omges av (Nilsson, 2013: 190). 
Hållbar stadsutveckling är på så sätt beroende av förståelsen av de problem som finns i 
staden, att kunna ändra normer och att hitta nya sätt att tänka på. Klimatfrågan handlar 
om beteendeförändringar som kräver ett kunskapsutbyte bland samhällets aktörer 
(ibid.). Ett  kunskapsutbyte som påverkar människor är bland annat visionära dokument 
som presenterar stadens framtid och uttrycks i tal och skrift. Människors kunskap om 
hur framtiden kan se ut och vad som måste göras för att uppnå den önskvärda framtiden 
kan på så sätt gynna en positiv utveckling. Det föreställda hållbara samhället bidrar till 
att tänka utopiskt och till att visionera om framtiden (Wiek och Iwaniec, 2013: 497). 
Ifall samhället har en gemensam vision som eftersträvas skapas i sin tur identitet och 
gemenskap bland medborgare eftersom alla strävar efter samma mål. För att 
människorna själva ska bli ett verktyg för att uppnå en hållbar stad finns det ett behov 
av att motivera medborgare genom språket, det vill säga genom tal och skrift. En 
strategi till denna motivation genom språket är en redovisning av önskvärda 
framtidsbilder. Vidare kan ett kunskapsutbyte med människor främjas angående 
hållbarhet (ibid.). 

Det finns många begrepp som är relaterade till klimatförändring. Begrepp som bland 
annat koldioxidneutralitet (carbon neutrality), fossilfritt (fossil free), noll koldioxid 
(zero carbon) och låg koldioxidnivå (low carbon dioxide) används i städer världen över. 
Tozer och Klenk (2017: 3) menar att alla dessa begrepp används i liknande 
sammanhang men representerar egentligen olika angreppssätt. Städer utformar olika 
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processer till hållbar utveckling eftersom varje stads resurser skiljer sig åt (Fitzgerald, 
2010: 31). Ett exempel på olika angreppssätt är Berlin, vars mål är att bli klimatneutral 
och tillåter en fortsatt användning av vissa fossila bränslen. Vancouver, vars mål är att 
bli koldioxidneutral fokuserar istället på hundra procent förnyelsebar energi (Tozer och 
Klenk, 2017: 3). Melbourne i Australien arbetar med samma begrepp som Vancouver 
men till skillnad från Vancouver fokuserar Melbourne på en kompensation av 
koldioxidutsläpp för att uppnå en koldioxidneutral stad (ibid.). Förståelsen av begreppet 
koldioxidneutralitet kan, beroende på stad och stadens resurser vara mycket skiftande. 
Det är därför viktigt att dessa diskurser presenteras för att samhället ska få en gemensam 
vision om vad hållbarhet är och hur den önskvärda framtiden ser ut. Att presentera ett 
önskvärt, framtida samhälle innebär att visioner har i stor utsträckning riktat sig mot ett 
normativt anspråk för att främja en hållbarhetsattityd. Detta verkar även ut mot andra 
aktörer och allmänhet. Att utveckla och presentera staden som hållbar kan tolkas vara en 
strategi för staden och dess nya framtid, eftersom städer idag förlorar sina värden 
internationellt om de misslyckas inom hållbarhetsaspekten (Tozer och Klenk, 2017: 5). 
Det är därför viktigt att skapa positiva visioner om våra samhällen som påverkar 
befolkningen till en hållbar förändring. En utmaning är att förena spänningen mellan 
realism och idealism i visionen för att en praktisk process ska kunna bearbetas (ibid.).  

 

Utmaningen att leda visionen till en praktisk process beror på hur visionen relateras till 
mottagaren, det vill säga samhällets aktörer. Det är viktigt för visionen att den tolkas av 
en bred publik och även på rätt sätt för att främja ett konsensusbyggande i samhället. I 
denna tolkningsprocess kan olika element i texten, såsom ekonomiska, ekologiska, 
sociala och politiska element bilda en grund för en diskurs som påverkar visionens 
riktning. Eftersom diskurser skapas genom makt kan detta innebära en produktiv 
strategi för att begränsa visionen till vad som är realistiskt, önskvärt liksom avvikande. 
Den diskursiva strukturen och de språkliga egenskaperna i en vision bidrar till att stärka 
de politiska förslagen och argumenten. På så sätt kan språket i visionen perspektivisera 
verkligheten och framställa den i ett speciellt ljus som gynnar politiken medan vissa 
intressen prioriteras bort, som exempelvis medborgarnas. Denna perspektivisering har 
kritiserats av en ökad mängd forskare som menar att aktörer, styrelse och styrande 
diskurser misslyckas med att ge en plats för en radikal mångfald, chans till konflikter 
och uteslutningar vilket genast blir en ohållbar handling (Kenis och Lievens, 2017: 
1776). När vissa intressen prioriteras bort betyder det att visionen inte är realistisk och 
inte heller idealistisk eftersom de berörda utesluts. Diskurser relateras på så sätt till 
makt eftersom det språkliga mönstret sätter gränser för vårt sätt att föreställa oss 
framtiden på.  
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Inom hållbarhetsvetenskap finns det ett antal riktlinjer som visionen bör följa för att 
undvika ohållbara motgångar (Wiek och Iwaniec, 2013: 498). Dessa riktlinjer har tagits 
fram i samband med en växande kritik för visioner eftersom det är vanligt 
förekommande att det saknas en grundläggande teoretisk bas och metodik för visionens 
process. Studier hänvisar till att det finns ett underskott i visionsprocesser som berör 
hållbarhet i form av offentligt engagemang, dålig insyn, underskott i resulterande 
visioner samt frånvaro av systemrelationer, inkonsekvenser och tillit på otillräckliga 
hållbarhetskoncept. Visioner som inte är konsistenta är ett problem i dagens 
stadsplanering eftersom en konflikt riskerar att bildas mellan vision och praktik (ibid.). 
Visionen riskerar att fallera och begreppet hållbarhet kvarstår relativt tomt (Kenis och 
Lievens, 2017: 1769). Engagemanget till att vara en del av visionens process hos 
aktörerna riskerar även att försvinna (ibid.). För att undvika att visioner misslyckas 
krävs det en tydlig definition av hållbarhet samt vilken hållbarhetstrend visionen ämnar 
att ta (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 38). Frågan är vad för sorts vision en stad 
kan framhäva i visionsdokument, hur hållbarhet förstås samt med vilka medel visionen 
anser sig kunna uppfyllas. Fokus ligger vid sättet diskurser i stadsvisioner opererar samt 
påverkar och förändrar samhället. 

 

Studien syftar till att undersöka hur hållbarhetsdiskursen konstrueras i Köpenhamns 
vision om att bli en koldioxidneutral huvudstad samt hur samhället påverkas av 
diskursen. Syftet bidrar till att ställa visionen i relation till hållbarhetstrender och 
kvalitetskriterier för hållbara visioner för att studera föreställningarna om stadens 
framtid. Kunskapen som framställs blir ett bidrag till diskussionen om hållbara 
stadsvisioners roll i samhället och hur dessa kan uppnås med framgång.  

 

 Vilken föreställd väg till koldioxidneutralitet har Köpenhamns stadsplanering? 
 Vilka normativa anspråk gör politiken avseende hållbarhet? 
 Vilka specifika ideal eftersträvas? 

Studien har avgränsats till visionen The Climate Plan 2025 och den aktuella processen 
att uppnå koldioxidneutralitet till året 2025. Studien avgränsas till denna vision eftersom 
visionen anses, av Köpenhamns kommun (Kobenhavns kommune, 2015) vara det 
väsentliga dokumentet som ska leda stadens utveckling framåt. Det teoretiska 
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perspektiven om hållbara diskurser och visioner, med särskilt fokus på Hopwood, 
Mellor och O’Brien (2005) samt Wiek och Iwaniecs (2013) teorier bidrar också till att 
avgränsa ämnet eftersom dessa teorier utgör ett ramverk för studien. Ramverket 
identifierar den aktuella hållbarhetstrenden för visionen samt avgränsar den analytiska 
studien genom hållbarhetskriterier för visioner.  

Köpenhamns aktuella process presenteras i The Climate Plan 2025 vilket kommer att 
utgöra det empiriska materialet i uppsatsen och ge en bild av diskursen rörande stadens 
visionsarbete. Analysen begränsas även till en diskursiv fallstudie eftersom det är 
hållbarhetsdiskursen inom ett fall som ska studeras. Köpenhamn är av särskilt intresse 
att avgränsa studien till då staden har en stor ambition till att bli den första 
koldioxidneutrala huvudstaden i världen och anser att med hjälp av de strategier och 
initiativ som visionen presenterar kommer målet att uppfyllas. Inom hållbarhet finns det 
många begrepp som används för att beskriva olika initiativ. Denna studie har ett fokus 
på begreppet koldioxidneutralitet eftersom det representerar visionens mål som 
Köpenhamn strävar efter. 

 

 

 ger en bakgrund till varför hållbar utveckling är uppmärksammat 

i samhället idag och även hur städer arbetar med denna utveckling. Denna del 
presenterar problemformulering, syfte, forskningsfrågor och en avgränsning som är 
relevant för uppsatsen. 

 kapitlet introducerar uppsatsens teoretiska perspektiv 

som ligger till grund för studien. Det teoretiska perspektivet fördjupar förståelsen för 
uppsatsen genom det perspektiv som Hopwood, Mellor och O’Brien (2005) samt Wiek 
och Iwaniec (2013) presenterar.    

 redogör för en allmän översikt av diskursen om hållbar 

utveckling och visioner samt den politiska påverkan på visionära dokument.  

 presenterar den valda metoden och 

forskningsdesign som är relevant för att besvara studiens forskningsfrågor.  

 redovisas den empiriska datan som utgörs av The 

Climate Plan 2025 samt relevanta dokument som står i relation till planen. Den 
empiriska datan tolkas med hjälp av det teoretiska perspektivet och dess begrepp för att 
kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor. 
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 återkopplar till analysen och för en diskussion 

utifrån tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och forskningsfrågor. Syftet med 
detta kapitel är att utifrån studiens resultat beskriva vilken föreställd väg till 
koldioxidneutralitet Köpenhamns stadsplanering har, vilka normativa anspråk politiken 
gör avseende hållbarhet samt vilka specifika ideal som eftersträvas. 
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Nedan introduceras uppsatsens teoretiska perspektiv och centrala begrepp. Det 
teoretiska perspektivet fördjupar analys av empiri och förståelse för data genom en 
specifik teori som syftar till att förklara de problem som kan uppstå med visioner. 
Författarna Hopwood, Mellor och O’Brien (2005) samt Wiek och Iwaniecs (2013) 
teorier används som teoretiska perspektiv och avgränsar ur vilken aspekt som 
uppsatsens vision kan studeras. 

Bill Hopwood, Mary Mellor och Geoff O’Brien är forskare inom hållbar 
samhällsvetenskap och fokuserar på hållbar utveckling utifrån tre grundläggande 
hållbarhetsperspektiv, nämligen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Forskarna 
beskriver hur hållbarhet, med hjälp av teori och organisationer är beroende av olika 
världsperspektiv som presenteras i form av olika trender. Hopwood, Mellor och O’Brien 
(2005) beskriver på en fördjupad nivå hur hållbar utveckling utgörs av trender i 
samhället beroende på den föreställda hållbarheten som dominerar. Liknande 
kategoriseringar till Hopwood, Mellor och O’Briens (2005) hållbarhetstrender är Steve 
Connellys (2007) forskning om hållbar utveckling som ett vagt koncept. Författaren 
(2007: 259) menar att det inte finns en generell överenskommelse om vad som skulle 
vara en hållbar utveckling eller vad som skulle bidra till det i praktiken. Detta ses som 
problematiskt med tanke på konceptets betydelse. Connellys (2007) forskning om 
hållbar utveckling bygger på att kartlägga tolkningar av hållbar utveckling i förhållande 
till varandra och bredare politiska debatter och därigenom ge en representation av 
hållbar utveckling som ett ifrågasatt koncept som kan motverka de förenklade 
representationerna av konceptet. Syftet med Connellys (2007) forskning är att föreslå att 
en sådan kartläggning ger ett sätt att representera betydelsen av hållbar utveckling som 
utgör en politik för planeringen. Kartläggningen är också menad att ha ett normativt, 
kritiskt syfte då skillnaden mellan regeringens engagemang till att förstå hållbar 
utveckling uppmärksammas.  

Connelly (2007) söker en generell tolkning av hållbar utveckling medan Hopwood, 
Mellor och O’Brien (2005) ser företeelsen som trend som används i samhället för att 
uppnå en föreställd hållbarhet som i sin tur präglas av olika typer av ideologier om 
världen. Hopwood, Mellor och O’Briens (2005) forskning är särskilt intressant för 
studien eftersom en kartläggning av hållbarhetstrender kan vägleda uppsatsen till en 
föreställd hållbarhetstrend inom Köpenhamns stadsplanering.  

En annan intressant teori är Wiek och Iwaniecs (2013) forskning om visioner. Arnim 
Wiek och David Iwaniec har som forskningsintresse att forska inom hållbar utveckling 
och de problem som kan uppstå inom ämnet samt orsaken till att dessa problem uppstår. 
Forskarnas intresse är särskilt relevant i denna studie då de uppmärksammar att 
framtidens städer bör uppnå en viss kvalité för hållbar utveckling. Deras arbete syftar 
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till att vägleda och forma framtida städer genom att forska för att förbättra 
stadsplanering och bidra med bevisbaserade och transformativa vägar till hållbarhet. Det 
som utmärker forskarna är dess vilja att i ett tidigt skede lära samhällets aktörer om 
vanligt förekommande problem inom hållbar utveckling och hur problemen kan 
undvikas. Genom att vara medveten om problematiken ger teorin en fördjupad 
förståelse för hållbar utveckling och kan användas som ett verktyg för att analysera 
hållbarhet i visioner. Det övriga forskningsfältet som författarna är en del av behandlar 
oftast visioner, dess standard och värden utan att egentligen gå in steg för steg för hur 
visioner byggs upp och uppmärksamma generella problem. Ett exempel på en annan 
relevant forskning är Lena Börjesson et al. (2006) som beskriver olika scenarietyper och 
tekniker för att göra framtidsstudier lättare att hantera. Författarnas typologi bygger på 
behovet av att veta vad som ska hända, kan hända och hur ett mål kan uppnås genom att 
olika tekniker diskuteras. Forskningen är avsedd som en vägledning om hur scenarier 
kan utvecklas och användas. Medan Börjesson et al. (2006) utgör en grund för hur 
processen för scenarier påbörjas, går Wiek och Iwaniec (2013) forskning mer 
djupgående in på hur hållbara visioner skapas och hur de bör vara utformade. Wiek och 
Iwaniecs (2013) detaljerade vägledning om visioner är av särskilt värde för uppsatsens 
huvudämne då Köpenhamns vision till en hållbar utveckling ska studeras.  

Den teori som har valts som grund för uppsatsen är Hopwood, Mellor och O’Briens 
(2005) kartläggning av trender inom hållbar utveckling samt Wiek och Iwaniecs (2013) 
hållbarhetskriterier. Först läggs ett fokus på framtidsstudier eftersom det är ett sådant 
dokument som ska analyseras i uppsatsen. För att sedan kunna använda 
hållbarhetskriterier som ramverk identifieras det först inom vilken hållbarhetstrend 
framtidsstudien verkar. 

Litteraturen relaterar till uppsatsens syfte på så sätt att det är ett stöd till att undersöka 
hur Köpenhamn använder sig av sitt visionära dokument The Climate Plan 2025 och 
studera diskursens påverkan på staden och samhället. Hopwood, Mellor och O’Brien 
(2005) kartlägger trender om hållbar utveckling, politiska ramar och inställningar till 
förändring samt förändringsmedel. Eftersom visioner är beroende av möjligheten till 
dessa faktorer kan Hopwood, Mellor och O’Brien (2005) bidra med att ge en fördjupad 
förståelse för vilken trend som dominerar Köpenhamns vision och därigenom vilka 
begränsningar visionen har. Författarna (2005) nämner också hur makt påverkar och 
ingår i dessa trender. Genom att identifiera vilken av dessa trender som The Climate 
Plan 2025 följer för att nå upp till koldioxidneutralitet kan denna teori besvara 
forskningsfrågorna: Vilken föreställd väg till koldioxidneutralitet har Köpenhamns 
stadsplanering?, Vilka normativa anspråk gör politiken avseende hållbarhet? och Vilka 
specifika ideal eftersträvas?  

Wiek och Iwaniec (2013) skriver att visioner tenderar att ha en stor tillit för den 
framtida teknologin och genom visioner får det att låta som att problemen kommer att 
lösas i framtiden. Författarnas riktlinjer bidrar till att fördjupa diskussionen kring 
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forskningsfrågorna och samtidigt undersöka vilka metoder, verktyg och procedurer som 
The Climate Plan 2025 använder för att skapa visionen. Spänningen mellan idealism 
och realism blir också relevant att undersöka för att analysera ifall visionen tar hänsyn 
till Wiek och Iwaniecs (2013) riktlinjer för hållbarhet.  

 

Framtidsstudier som begrepp definieras som “alla typer av studier som avser att 
beskriva och analysera förhållanden som ligger bortom nutiden och normal 
budgethorisont” (Widd, 2000: 11). Framtidsstudier är ett analysverktyg som används för 
att studera framtiden med. För att en framtidsstudie ska vara trovärdig måste den 
omfatta en vetenskaplig grund. Med hjälp av framtidsstudier kan olika 
framtidsalternativ undersökas, det vill säga vad som kan skapas respektive förhindras i 
framtiden. Grundidén är att människor kan påverka framtiden genom att analysera flera 
olika alternativ och generera ett beslutsunderlag i komplexa frågor. Oftast händer det att 
flera framtidsbilder skapas jämsides där var och en genererar olika utvecklingar. Ett av 
motiven för framtidsstudiernas framväxt är den snabba omvärldsförändringen där ny 
teknologi dominerar forskningen. Ett annat motiv är att påvisa konsekvenserna av det 
liv vi lever idag och leda utvecklingen framåt genom att generera en gemensam bild av 
framtiden. Avsikten med framtidsstudier är att de är långsiktiga eftersom mestadels 
sträcker sig 10-30 år framåt i tiden (ibid.: 13). Analysverktyget är användbart i 
hållbarhets- och planeringsarbete då det bidrar till att fatta beslut om hur det bör 
planeras. Resultatet av framtidsstudier kallas oftast för visioner eller scenarios (ibid.).  

Börjeson et al. (2005: 724) delar in framtidsstudier i tre olika kategorier. Den första 
kategorin är prediktiva scenarier som är nära kopplat till frågan vad kommer att 
hända?, explorativa scenarier är kopplat till frågan vad kan hända? och normativa 
scenarier är kopplat till frågan hur kan ett specifikt mål uppnås? (ibid.). I processens 
början diskuteras aktuella frågeställningar från en överenskommen metod. Denna del 
ska leda till att flera val diskuteras fram (Widd, 2000: 13). En gemensam vision eller 
scenario måste framförallt utvecklas (ibid.). Den normativa kategorin består av två 
typer, bevarande och transformerande (Börjesson et al. 2006: 728). Den bevarande 
typen används när vissa förändringar inom den befintliga strukturen behövs för att nå 
upp till målet medan den transformerande typen används när den befintliga strukturen 
måste ändras helt genom stora trendbrott. Backcasting är en teknik som används inom 
typen transformerande för att ta fram scenarier. Detta innebär att scenarierna har den 
mest önskvärda framtiden i åtanke och utgår från ett bestämt mål. I en normativ 
scenariostudie är målet aldrig förhandlingsbart (ibid.). 
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Figur 1. Utvecklingen av visioner  

Efter att ha enats om en gemensam linje att gå 
längs bör strategier bestämmas. Widd (2000: 
13) betonar att det är viktigt att samhället enas 
om en gemensam vision då det innebär bättre 
resurser och utvecklingspotential jämfört med 
en vision där framtidsönskningar är splittrade. 
Känslan av samhörighet stärks om samhällets 
aktörer bidrar med att bestämma framtiden 
(ibid: 13-14). I figur 2 framgår det hur 
metoderna för framtidsstudier är konstruerade 
med en nutidsanalys, arbete med visioner eller 
scenarier, fördjupning och analys, formulering 
av strategier samt skrivande av långsiktig 
framtids- eller handlingsplan.  

 

Under en lång period har förhållandet mellan människor och miljön setts som 
mänsklighetens triumf över naturen (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 39). 
Förhållandet har setts ur ett perspektiv där kunskap och teknik kan övervinna alla 
naturliga hinder. Denna uppfattning är kopplad till kapitalismens utveckling, 
industrirevolutionen och modern vetenskap. Termen hållbar utveckling blev under 1980 
betydligt mer uppmärksammat genom Brundtlandrapporten som betonar att 
mänskligheten är beroende av naturen och dess existens. Hopwood, Mellor och O’Brien 
(2005: 39) förklarar att miljöproblem hotar människors hälsa, försörjning och liv idag 
och även i framtiden. Detta bör hanteras på en global skala för att miljöproblemen ska 
sluta spridas (ibid.).    

Hopwood, Mellor och O’Brien (2005: 40) menar att konceptet hållbar utveckling 
representerar en förståelse för människans plats på jorden, men är samtidigt öppen för 
tolkning från att vara meningslös till extremt betydelsefullt. Det finns två alternativ för 
begreppets användning. Det första alternativet är att begreppet blir betydelselöst, vilket 
författarna (2005: 40) menar är den bästa varianten. I värsta fall används begreppet som 
ett verktyg för demagogi, det vill säga för att legitimera politik som sträcker sig från 

Figur 2. Framtidsstudiens process 
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utopianism till kapitalintensiv marknadsutveckling. Eftersom begreppet hållbar 
utveckling används väldigt brett har det blivit populärt för politiker att rikta konceptet i 
den riktning som främjar dem. Politiken använder sig på så sätt av text och diskurser för 
att presentera betydelsen av hållbarhet och vilka möjligheter som det kan ge för 
politiska, sociala och kulturella förändringar. Detta har lett till en mängd olika 
definitioner och trender inom hållbar stadsutveckling, dock är det inte alltid tydligt 
vilken trend en specifik utveckling arbetar längs (ibid.).  

Förståelsen för hållbar utveckling, dess politiska ramar och inställning till förändring på 
både en miljö- och socioekonomisk nivå presenteras av Hopwood, Mellor och O’Brien 
(2005: 41) genom en kartläggning av trender. För att få ett generaliserat perspektiv av 
trenderna har miljö- och socioekonomiska perspektiv separerats på två axlar. Den 
socioekonomiska axeln handlar om vikten av människans välmående och jämlikhet 
medan miljöaxeln prioriterar miljön. Den centrala mörkgråa skuggningen i diagrammet 
(figur 3) anger en kombination mellan socioekonomiska problem och miljöproblem. 
Perspektiven som placeras utanför den mörkgråa skuggningen uppmärksammar 
antingen miljöproblem eller socioekonomiska problem utan att ta hänsyn till den andre 
(ibid.: 42).   

  

Figur 3. Kartläggning av trenderna för hållbar utveckling (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 42) 

Den första trenden kallas status quo och innebär att hållbar utveckling kan uppnås 
genom befintliga strukturer (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 42). Den andra 
trenden betonar att en grundläggande reform är nödvändig men utan att helt förstöra 
befintliga strukturer i samhället. Den tredje och sista trenden uppmärksammar att det 
krävs en radikal omvandling eftersom grundproblemen är de ekonomiska strukturerna 
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och maktstrukturerna i samhället (ibid.). Dessa tre perspektiv fördjupas ytterligare 
nedan.  

Status quo ser behovet av en förändring, dock utan att uppmärksamma varken 
miljömässiga eller samhälleliga problem (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 42). 
Dessa parter gör små justeringar utan att göra grundläggande strukturella förändringar i 
samhället. Justeringarna sker oftast inom beslutsfattande och inom maktrelationer. 
Oftast handlar det om politiker och företag som arbetar med att tolka hållbar utveckling 
genom att se tillväxt som en del av lösningen. Marknader och teknologi framhävs som 
faktorer som utvecklar framtiden och som kommer att vara ekologiskt stabila. 
Organisationer som The UK Department of the Environment, Transport and Regions 
(DETR) hävdar att det krävs mer tillväxt för att närma sig en hållbar utveckling. The 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menar dock att det inte 
finns någon konflikt mellan tillväxt av den globala marknaden och miljöstabilitet. 
Hållbarhet hävdas nås med ett kraftfullt handelssystem. WBCSD påstår följaktligen att 
affärslivet är vägen till hållbarhet. The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) uppmanar förändringar av beskattning och subventioner samt 
ökat privatägande av resurser för att marknaderna ska fungera. Samtidigt som de även 
har ett förtroende för globaliseringens positiva effekter på samhället och miljön. Enligt 
Lomborg är syftet att förbättra utvecklingsländernas miljökvalitet vilket anses vara den 
mest effektiva strategin att säkra tillväxten på och för att lyfta människor ur fattigdom. 
Det är, enligt Lomborg endast efter denna handling som miljöproblemen kan hanteras 
på en större skala. Ökad information, förändrade värderingar, förbättrade tekniker för 
hantering och ny teknik som går igenom marknaden framhävs som det bästa sättet att 
uppnå hållbar utveckling på. Ecological Modernizers stöttar status quo samtidigt som de 
betonar att det krävs en reform. De stödjer också marknaden och anser att nyckeln till 
ekologisk modernisering är att det finns tillräckligt med inkomster för företagen och för 
en teknologisk utveckling. De demokratiska rättigheterna uppmärksammas inte inom 
status quo eftersom det antas att de befintliga, statliga och kommersiella systemen kan 
knytas till förbättringar med användning av förvaltningstekniker som exempelvis 
miljökonsekvensbedömning. Inom dessa används tekniska och ekonomiska verktyg 
parallellt och anses komma att leda till en hållbar utveckling (ibid.). 

Status quo har en svag förbindelse till ekologisk hållbarhet eftersom trenden framhäver 
att teknologin kan ersätta miljön (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 42). Det finns 
också en vag oro för fattigdom och en brist på jämställdhet inom politiken som generellt 
övervinns av tron på tillväxt (ibid.).  
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Reformperspektivet är kritiskt mot nuvarande företagspolitik och regeringar samt 
trender inom samhället (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 43). Dagens situation 
anses enligt reformisterna som problematisk men utan att betona att det ekologiska eller 
sociala systemet i samhället är hotat. Kärnan i problemet ligger inte i dagens samhälle 
utan i bristen på kunskap och information. Genom att ta itu med dessa utmaningar 
menar reformisterna att samhället kommer att förändras och hållbarhet sakta att uppnås 
genom stora förändringar i politik och livsstil. Förändringarna anses kunna uppnås med 
tiden inom nuvarande sociala och ekonomiska strukturer. En strategi för reformtrenden 
är att övertyga regeringar och organisationer att införa nödvändiga reformer som 
fokuserar på teknik, god vetenskap och information, förändringar av marknaden samt 
regeringens reformer. Vissa statliga organ som Royal Commission on Environmental 
Pollution (RCEP) och International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI) 
har en radikal syn på utvecklingen. Tekniken uppmärksammas som fördelaktig för 
miljön, exempelvis genom ett utbyte från fossila bränslen till förnyelsebara källor. 
Tekniken hävdas erbjuda marknadsmöjligheter för företagen och därför kunna övertyga 
företag att gynna miljön genom att de själva får en ekonomisk vinst. Ny teknologi anses 
förse ekonomiska och sociala fördelar för mänskligheten samtidigt som miljön skyddas 
(ibid.: 44). 

Green economists argumenterar för marknadens behov av att omvandlas för att uppnå 
ekologisk hållbarhet (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 44). The Real World 
Coalition länkar miljöfrågor med socioekonomiska frågor och menar att “nuvarande 
företag är i sig en källa till våra största faror” på grund av ökad ojämlikhet, fattigdom, 
miljöförstöring och instabilitet i världen. The Real World Coalition tror att det krävs en 
radikal reform för att skapa en demokratisk återupplivning så att samhället och 
regeringen kan producera ”hållbara, ansvarsfulla och rättvisa former av kapitalism”. En 
av de första att använda termen hållbar utveckling var The World Conservation Strategy 
(IUCN). En koncentration hölls dock på miljöaspekter utan att uppmärksamma 
förändringar inom socioekonomiska strukturer, ökandet av deltagande i processer, 
förbättrandet av samhället eller världsekonomin (ibid.).  

Vissa anhängare inom reformen lutar sig samtidigt mot transformationsgruppen, 
exempelvis Schumacher som argumenterar att ekonomin borde ledas med fokus på att 
småskaligt och lokalt är mer hållbart än storskaligt och globalt (Hopwood, Mellor och 
O’Brien, 2005: 45). Andra reformister lutar mer åt status quo. Brundtlandrapporten är 
exempelvis i breda termer placerad inom reformgruppen men lutar mot status quo när 
det kommer till detaljer (ibid.).  
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Enligt transformisterna är en omvandling av samhället och mänskliga relationer med 
miljön en nödvändighet för att undvika miljökriser, till skillnad från status quo som inte 
tror på miljökriser (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 45). Medan reformisterna 
anser att problemen befinner sig inom samhällets ekonomi och maktstrukturer anser 
transformisterna att omvandlingen bör inrikta sig på miljön och människors 
välbefinnande genom en social och politisk handling som involverar alla i samhället. 
Transformationstrenden inkluderar anhängare som fokuserar antingen främst på miljön 
eller socioekonomiska värden men även de som syntetiserar båda (ibid.). 

Hopwood, Mellor och O’Brien (2005: 45) påpekar dock att vissa transformister inte 
uppmärksammar hållbar utveckling. Ekologernas främsta fokus är exempelvis miljön 
medan de mänskliga behoven sätts i andra hand. Även inom Deep ecology-perspektivet 
finns det minimalt med fokus på mänskliga behov och rättvisa. Kritiker till detta 
perspektivet menar att det finns en omänsklig syn på utveckling. Ett framträdande 
exempel på vilket fokus dessa anhängare har är att citera David Foreman, en av 
grundarna av Earth First! angående hungersnöden i Etiopien “det bästa skulle vara att 
bara låta naturen söka sin egen balans, att låta folket där bara svälta” (citerad av 
Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 45). Det finns dock också transformister som 
arbetar med hållbar utveckling och omfamnar både miljö- och samhällsfrågor. Denna 
transformistiska syn på hållbarhet har en stark koppling till social rättvisa där tillgång 
till försörjning, god hälsa, resurser och ekonomiskt samt politiskt beslutfattande är 
kopplade till varandra och tillgängligt för befolkningen (ibid.: 46). Social Ecology är ett 
perspektiv som betonar att mänskligheten och miljön har ett logiskt förhållande till 
varandra. Miljöfrågor anses vara grunden till en vision för social omvandling. 
Ecofeminists ser dock ett förhållande mellan förnedringen av miljön och kvinnor och 
hävdar att kvinnor har en särskild samhörighet med naturen som den kapitalistiska 
utvecklingen förstör. Ekofeminister hävdar att kapitalismen försöker avlägsna 
produktionen och samhällslivet från naturen genom uppdelningen av kön och klasser. 
Till skillnad från Ecofeminists argumenterar Ecosocialists för att den sociala strukturen i 
samhället kommer att överkomma både miljökriser och orättvisa (ibid.). 

Hopwood, Mellor och O’Brien (2005: 47) uppmärksammar att alla förespråkare till 
hållbar utveckling kommer överens om att samhället bör förändras även fast det finns 
delade åsikter om hur detta bör ske. Författarna (2005: 47) menar att det inte finns en 
gemensam filosofi om hållbar utveckling, vilket leder till en förvirring om vad 
begreppet egentligen innebär då människor använder samma begrepp för olika typer av 
strategier. I vissa fall kan reformister och transformister tona ner sina argument för att 
övertyga regeringen eller ett företag att röra sig längs den hållbara vägen. Andra kan 
använda sig av en mer radikal retorik än dem faktiskt utövar för att undvika kritik från 
samhället. Trots det breda begreppet hållbar utveckling har det ändå skaffat sig ett värde 
som omfattar de viktigaste frågorna om mänskligheten och hur det ska säkerställas i 
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framtiden (ibid.: 50). Istället för att förkasta begreppet bör det användas som en viktig 
ram för att diskutera framtiden för mänskligheten. Författarna (2005: 50) hävdar att 
hållbar utveckling måste baseras på nära kopplingar mellan miljö och samhälle där det 
krävs grundläggande förändringar. 

 

I dagens stadsplanering uppmärksammas en hållbar stadsutveckling oftast genom att 
först föreställa stadens framtid. Detta görs som tidigare nämnt genom framtidsstudier. 
Stadens framtid har alltid setts som progressiv och i ett konstant flöde (Mau, 2010: 17). 
Bruce Mau (2010) studerar föreställningar om staden och uppmärksammar att staden är 
människans största kulturella uppfinning som representerar våra mest teknologiska, 
vetenskapliga och konstnärliga prestationer. Dessa prestationer står aldrig stilla utan 
utvecklas med tiden samtidigt som människans föreställning av staden. Den 
dominerande föreställningen av staden antas dock vara, enligt författaren (2010: 17-18), 
en äldre stadsparadigm där bilar, bussar, gator, parker, förorter och centrum är 
betydande. Samtidigt som staden framställs som framåtriktade lutar människor sig ändå 
omedvetet tillbaka på gamla stadsvanor. När nya stadsplaner framställs händer det ofta 
att inspiration kommer exempelvis från Hausmanns boulevarder. Mau (2010: 18) menar 
att när den framtida staden ska föreställas strävar människor fortfarande efter att behålla 
dessa äldre stadsmodeller som de är vana vid. Även fast den hållbara stadsutvecklingen 
är i en process där det tillkommer nya normer i samhället finns det enligt författaren 
(2010: 18) ingen konsensus om framtiden. Istället omfamnas det som samhället redan 
har en kunskap om, nämligen dagens normer (ibid.).  

Stadsplanerarens uppgift har kommit att bestå av en samordning av de olika kraven för 
att produktionen i städerna ska löpa smidigt samt att alla normer uppfylls. Thomas Hall 
(2003: 292) skriver att planeringstraditionen i Skandinavien är väldigt lika varandra då 
den sociala utvecklingen har följt en riktning som styrs av politiker som har upprätthållit 
liknande ideologier och mål. Halls (2003) studie om hur de nordiska länderna har en 
tendens att luta sig tillbaka till samhällets dominerande normer kan jämföras med Maus 
(2010) redogörelse av hur den föreställda staden omfamnas av dagens normer istället för 
att nya skapas. Hall (2003: 281) menar att stadsplanering följer dessa normer vilket 
försvårar arbetet mot en hållbar utveckling eftersom innovation utesluts automatiskt. 
Människor som står fast i traditionella normer, kan enligt författaren (2003: 282) inte 
utvecklas. För att tillåta medborgarna i staden att kollektivt förstå, stödja och engagera 
sig i en hållbar stadsutveckling måste stabiliteten förstärkas i dagens städer (Mau, 2010: 
18-19). Detta görs genom att undgå att tänka i gamla termer och istället föreställa staden 
som en innovationsrik plats där idéer kan framträda som i sin tur leder till att våra städer 
formas. Mau (2010: 20-22) uppmärksammar strategin att tänka på vad som är ohållbart i 
våra städer idag och utgå ifrån det. Författaren (2010: 20) tar bilen som exempel och 
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betonar att det är en giftig och energitömmande maskin i staden. Genom att tänka på de 
negativa faktorerna som bilen för med sig kan en föreställning skapas om någonting 
som är en motsats till problemet och dess negativa effekter. Detta är då, enligt Mau 
(2010: 20) en tystlåten bil som inte släpper ut giftiga gaser utan producerar istället för 
att konsumera energi. Denna sortens innovation kan appliceras på många faktorer som 
gör staden ohållbar idag samtidigt som föreställningen om framtiden utvecklas och ett 
hållbarhetstänk främjas. Det handlar dock inte bara om att utveckla föreställningen om 
framtiden utan även om att göra framtiden trovärdig. Detta kan göras genom ett 
kunskapsutbyte där hållbar utveckling definieras, dock inte enbart genom att framföra 
negativa aspekter, såsom att spara och offra, använda mindre och ge upp diverse saker. 
Författaren (2010: 22) menar att det är oftast hänt att visionära dokument argumenterar 
om hållbar utveckling på detta sätt, vilket har lett till misslyckanden då det inte 
inspirerar de deltagande. Hållbar utveckling bör istället definieras i termer av 
tillfredsställelse, rikedom, skönhet och glädje för att ämnet ska dra till sig 
uppmärksamhet och engagemang (ibid.).    

 

Arnim Wiek och David Iwaniec har som forskningsintresse att forska inom hållbarhet 
och de problem som kan uppstå inom ämnet. Forskarnas intresse är särskilt relevant i 
denna studie eftersom de uppmärksammar att framtidens städer bör uppnå en viss 
kvalité för hållbar utveckling. Deras arbete syftar till att vägleda och forma framtida 
städer genom forskning för att förbättra stadsplanering och bidra med bevisbaserade 
transformativa vägar till hållbarhet och jämlikhet. Det som utmärker forskarna är dess 
vilja att i tidigt skede lära ut samhällets aktörer om de problem som kan uppkomma i 
hållbarhetsprocessen och hur problemen kan undvikas. Detta ger en fördjupad förståelse 
och ett analysverktyg för hållbarhet inom visioner. Det övriga forskningsfältet som 
författarna är en del av behandlar oftast visioner, dess standard och värden utan att 
egentligen gå in steg för steg för hur visioner byggs upp och uppmärksammar istället 
enbart vanligt förekommande problem. Wiek och Iwaniecs (2013) detaljerade 
vägledning är på grund av dess fördjupning av särskilt värde för uppsatsens huvudämne.  

Önskningar, drömmar och positiva visioner om samhället formar stadens identitet 
(Wiek och Iwaniec, 2013: 497). Wiek och Iwaniec (2013: 497) menar att genom att ha 
ett utopiskt tänk om sin framtida stad kan samhällets aktörer inspireras till en positiv 
förändring. Detta kräver en gemensam bild av framtiden och dess omvandling då ett 
kollektivt tänk är betydande för utvecklingen. Genom framtidsstudier kan olika aktörer 
skapa sig en gemensam bild av hur en önskvärd framtiden kan se ut (Wiek och Iwaniec, 
2013: 497, John et al., 2015: 86). Processen till att skapa en önskvärd framtid leder till 
att en vision om framtiden skapas. Visioner ger städerna en vägledning till en hållbar 
utveckling av staden och används allt mer i dagens städer för att uppnå diverse 
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hållbarhetsmål och för att informera samhället om den förändringspotential som staden 
har (John et al., 2015: 86). En vision kan, med andra ord beskrivas som en önskvärd 
framtid (Wiek och Iwaniec, 2013: 497). Det är dock skillnad på en vision och processen 
som leder till en vision. Inom visioner finns normativa scenarier som definieras som 
scenarier som konstrueras för att leda till visioner som presenterar ett speciellt 
subjektivt värde av de som har skapat scenariot. Med andra ord visas den framtid som 
borde visas. Scenarios är skisser på framtiden som kan diskuteras med hjälp av frågan 
vad händer om…? Fördelen med visioner i form av scenarier är att de används som en 
reflektion om framtiden (ibid.). Som tidigare nämnt svarar normativa scenarier på 
frågan hur kan ett specifikt mål uppnås? vilket oftast är en fastställd fråga som visioner 
försöker besvara (Börjesson et al., 2006: 724). Ofta innebär normativa scenarier att 
målet redan är bestämt innan det ens presenteras till samhället och kan antingen vara 
bevarande eller transformerande (ibid.: 728). En bevarande normativ scenario besvarar 
frågan hur kan målet uppnås? medan den transformerande typen besvarar frågan hur 
kan målet uppnås när den befintliga strukturen blockerar nödvändig förändring? Om 
det är möjligt att nå upp till målet genom en bevarande typ av normativ scenario, 
rekommenderar författarna (2006: 728) att denna typen används. Ifall en strukturell 
omvandling krävs för att nå upp till målet krävs det dock att den transformativa typen 
används i processen. I den transformativa typen är ofta idén om att omvandla strukturen 
avvisad då trender går åt fel håll i relation till målet (ibid.).  

Processen för hållbara visioner främjar utvecklingen av strategier för att omvandla den 
befintliga staden till en önskvärd stad (Wiek och Iwaniec, 2013: 498). Detta görs genom 
att undvika oönskade faktorer. Oönskade faktorer kan innebära allt från kritiska åsikter 
till ohållbara koncept. En strategi för att undvika kritiska åsikter är genom 
presentationen av språket i visionen. Hur samhällets aktörer definierar diskursen i 
visionen är betydande för visionens status och hur den bemöts samt dess rykte (ibid.). 
För att skapa hållbara visioner och undvika kritiska åsikter samt ohållbara koncept 
måste visioner utformas utifrån ett antal hållbarhetsprinciper som motiveras tydligt 
(John et al., 2015: 86). Genom en tydlig argumentering för visionens strategier kan ett 
kunskapsunderlag skapas och aktörerna inspireras (ibid.). Wiek och Iwaniec (2013: 498) 
menar att städer, företag och organisationer runt om i världen utvecklar hållbara 
visioner för att vägleda investeringar, politik och åtgärdsprogram eller för att åtminstone 
generera en hållbarhetsattityd. Detta räcker dock inte i längden eftersom det inte bara 
handlar om en hållbarhetsstämpel utan ett mål som måste uppfyllas. John et al. (2015: 
86) kritiserar hållbara visioner och anser att visioner ofta exkluderar 
hållbarhetsprinciper och fokuserar istället på att optimera den byggda miljön, vilket är 
ett exempel på hur städer arbetar för att enbart uppnå en hållbarhetsattityd.   



24 

 

Visioner används för att presentera en önskvärd framtid för staden men kan också 
användas för att engagera offentligheten, stimulera engagemang, generera kunskap om 
mål och kommunicera med en bred publik (John et al., 2015: 87). Utopiskt tänk inom 
visioner kan bidra till att inspirera till en social förändring (Wiek och Iwaniec, 2013: 
497). Både konceptuella och empiriska studier används för att stärka de teoretiska 
grunderna för visioner (John et al., 2015: 87). Syftet är att stärka förståelsen för hur 
visioner fungerar både under och efter processen (ibid.). Wiek och Iwaniec (2013: 498) 
kritiserar dock visioner och menar att processen till en vision ofta saknar teoretiska 
grunder, metodik, har en brist på offentligt engagemang samt tillit på otillräckliga 
hållbarhetskoncept. Visioner bör enligt författarna (2013: 498) vara idealistiska, fria, 
öppna och innovativa. Det finns en mängd spekulationer om hur framtiden kan se ut 
men detta är inte detsamma som att ha kunskap om hur framtiden verkligen kommer att 
se ut (Sardar, 2009: 178). En utmaning är att försona spänningen mellan idealism och 
realism i visioner (Wiek och Iwaniec, 2013: 498).  

Wiek och Iwaniec (2013: 500) har tagit fram ett antal kvalitetskriterier och riktlinjer för 
hållbara visioner som syftar till att leda visionsprocessen till en hållbarhet samt att 
informera studenter, forskare och experter om den hållbara visionsmetodiken. Hållbara 
visioner bör idealt presentera tio kvalitetskriterier. Dessa är att visioner bör vara 
visionära, hållbara, systematiska, sammanhängande, trovärdiga, konkreta, relevanta, 
nyanserade, motiverande och gemensamma. De tio kvalitetskriterier står nära kopplade 
till varandra och används inte separat då de stödjer varandra (ibid.: 504). Kriterierna 
utgör tre axlar som bildar en kvalitetsvision. Den första är en normativ axel som är 
centrerad på den grundläggande önskan om en vision som är mer specifik om hållbarhet 
samt säkerställer att visionen är grundad i omfattande hållbarhetskoncept. Den andra är 
en konstruktionsaxel som innehåller de systematiska, sammanhängande, sannolika och 
konkreta egenskaperna och säkerställer att visionen är korrekt konstruerad för 
komplexitet, sammanhang och bevis. Den sista axeln är transformativ och består av 
relevanta, nyanserade, motiverande och gemensamma funktioner för säkerställa att 
visionen bidrar till förändringar i verkligheten (ibid.). Kvalitetskriterierna fördjupas 
nedan.   

Figur 4. Kvalitetkriteriernas tre axlar 
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Visionärt handlar om en normativ kvalitet i visioner (Wiek och Iwaniec, 2013: 500). 
Kriteriet handlar om att det inte är alla uttalanden som identifieras som en vision, utan 
ett önskvärt tillstånd i framtiden måste också beskrivas. Ett visionärt uttalande innebär 
därför en utopisk tanke, framsynthet och ett holistiskt perspektiv, det vill säga en 
framtid ur ett bredare perspektiv. En vision bör också överensstämma med det som 
bestäms i visionsprocessen, exempelvis skalan på det planerade området. Detta 
kvalitetskriteriet formulerar den grundläggande normativa kvaliteten i en vision (ibid.). 

Kvalitetskriteriet om hållbarhet innebär att visioner inte bara identifieras som 
önskvärda framtider utan måste också vara hållbara (Wiek och Iwaniec, 2013: 500). 
Även detta utgör en normativ kvalitet hos visionen. Hållbara visioner förväntas följa ett 
antal hållbarhetsprinciper där den mest framträdande principen kommer från 
Brundtlandrapporten och innebär att hållbar utveckling ska möta dagens behov utan att 
påverka framtida generationers behov. Det handlar exempelvis om att förutse att 
resurser är tillgängliga, användbara och prisvärda för befolkningen i den mängd som 
behövs, i bra kvalitet och att det räcker även i framtiden. Den andra viktiga principen 
som hållbara visioner bör ta hänsyn till är en balans mellan sociala och ekonomiska 
behov med miljön som bärkraft (ibid.). Allt fler forskare inom hållbarhet argumenterar 
för att det krävs radikala omvandlingar för att uppnå hållbara system (Hopwood, Mellor 
och O’Brien, 2005: 43, Smith et al., 2005: 78). Detta kriteriet kan bidra till att aktivt 
undvika visioner som strider emot viktiga värden för rättvisa, integritet eller till och 
med lönsamhet (Wiek och Iwaniec, 2013: 500). John et al. (2015) undersöker hur 
hållbara visioner egentligen är samt vad som kan hindra dess utveckling. 
Undersökningens resultat har bidragit till att skapa kritiska metodiska komponenter som 
är avsedda att leda stadsplanerare till att utforma och genomföra visionsprocesser som 
har ett större hållbarhetsfokus för att kunna styra omvandlingen till en hållbar stad 
(ibid.).  

Systematiska visioner innebär att det krävs ett systemtänk inom visioner. Wiek och 
Iwaniec (2013: 501) menar att med hjälp av ett systemtänk har konceptet av 
verkligheten avancerat betydligt, mycket på grund av en bättre orientation och 
beslutsstöd. Viktiga enheter för systemtänkande är modeller som representerar 
kvalitativt och kvantitativt hur delar av systemen beter sig holistiskt snarare än 
oberoende. En systematisk vision representerar de individuella delarna av en önskvärd 
framtid, inte självständigt utan som sammankopplade genom underliggande 
systematiska relationer. Systematiska visioner knyter samman olika delar som 
målsättningar och mål för att visionen ska presentera hur det önskvärda framtida 
tillståndet fungerar. En systematisk vision för ett företag är exempelvis inte bara en lista 
över mål utan istället förklarar visionen hur företaget är strukturerat och fungerar i den 
förutspådda framtiden, det vill säga hur de olika delsystemen organiseras, styrs och 
kopplas samman. Med hjälp av systematiska visioner kan mer exakta representationer 
av önskvärda framtider skapas. Detta står i skarp kontrast till självständiga mål och 
problem (ibid.).  
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En vision bör bestå av kompatibla mål och vara fri från inkonsekvenser och konflikter 
(Wiek och Iwaniec, 2013: 501).Visioner bör med andra ord vara sammanhängande. 
Oförenliga mål anses leda till en tvetydig riktning och vidare till konflikter när visionen 
väl är implementerad. Författarna (2013: 501) ger ett exempel på att en 
osammanhängande hälsovision kan vara en hälsosam kost och fysiska aktiviteter som 
inte innehåller tillräckligt med mål för livsmedelsproduktion och incitament som är 
gynnsamma för en hälsosam kost och fysisk aktivitet. En sammanhängande vision är då 
istället en hälsosam gemenskap som anpassar en hälsosam kost och fysiska aktiviteter 
med matsystem, incitament, sociala normer och politiska program. Ifall en vision är 
osammanhängande kan visionens mål riskera att misslyckas (ibid.). En 
sammanhängande vision är viktig för effektiviteten i visionsprocessen och kan därmed 
gynna utformandet av processer som fokuserar på hållbarhet (John et al., 2015: 94).  

Kriteriet för en trovärdig vision har utvecklats under begreppet verkliga utopier och 
menar att “realistiska visioner” är motsägelsefulla i visionslitteraturen (Wiek och 
Iwaniec, 2013: 502). Visioner bör vara idealistiska, öppna, innovativa och inte alltför 
realistiska (van der Helm, 2009, refererad i Wiek och Iwaniec, 2013: 502). Wright 
(2010, refererad i Wiek och Iwaniec, 2013: 502) föreslår hur spänningen mellan 
trovärdighet och visionärt i en vision försonas. Framtiden kan inte förutsägas, utan den 
kan uppfinnas och göras. Att uppfinna framtiden bör dock vara grundat i verkligheten, 
annars kan visioner vara vilseledande. Trovärdiga visioner är vanligtvis visioner som 
uppnår konsensus och är grundade i verkligheten, det vill säga att de medför element 
som tidigare har implementerats eller har visat sig vara realiserbara genom exempelvis 
andra ledande projekt. Dessa tre kännetecknen refererar till en nivå av empiriskt bevis 
som visionen har för att kunna leverera sina löften. Kriteriet för trovärdighet syftar till 
visioner som är baserade på bevis, åtminstone till viss del (ibid.).  

För att visioner ska bli meningsfulla för en bred publik måste de konkretiseras (Wiek 
och Iwaniec, 2013: 502). Förblir visionerna abstrakta, blir det otydligt att förmedla vad 
visionen innebär. Detta kriteriet består av två funktioner: att möjliggöra en förståelse 
för visionen och att ge en tydlig vägledning genom referenspunkter för att utforma, 
övervaka och utvärdera politik och program. Wiek och Iwaniec (2013: 502) ger ett 
exempel på en konkret vision av en folkhälsoklinik och menar att visionen innebär 
detaljer om hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls genom exempelvis 
campusaktiviteter och partnerskap i samhället. Den konkreta visionen syftar till att öka 
förståelsen för olika intressegrupper samt stödja utformningen av tjänsterna. Kärnan i 
hållbara visioner kan agera som en målkunskap för att orientera planering och 
beslutsfattande när det inkorporeras i visionsprocessen (John et al., 2015: 87). Detta kan  
föra olika intressenter från samhället ihop och ha ett kunskapsutbyte om vad som är 
hållbart och realistiskt samtidigt som det reflekterar samhällets kultur och identitet 
(ibid.). En konkret vision kan inte ersättas av en vision med abstrakta värden och breda 
mål, då en abstrakt vision enbart kan ge en inledande orientering (Wiek och Iwaniec, 
2013: 502). För att konkretisera en vision är det viktigt att tillhandahålla kvalitativa och 
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kvantitativa mål, tröskelvärden eller andra normativa referenspunkter (ibid.). Konkreta 
visionsdokument är framträdande och legitima för samhället och kan länkas ihop med 
kommunen för att underlätta implementeringen av strategier (John et al., 2015: 87). 
Specifika mål i hållbara visioner bör ange en hållbar status men inte enbart genom ett 
referenstillstånd som exempelvis “bättre än förra året” eller “bättre än våra 
konkurrenter” (Wiek och Iwaniec, 2013: 502). Hållbarhetsmålen måste förlita sig på 
hållbarhetsprinciper, som också ingår i kriteriet hållbart. Specifika hållbara mål ger 
upphov till visionen men det krävs ändå att målen kontextualiseras och inbäddas genom 
en visuell framställning (ibid.).  

För att visioner ska vara betydelsefulla för samhället måste de också vara relevanta. 
Wiek och Iwaniec (2013: 502) menar att olika visioner om exempelvis 
växthusgasutsläpp, energisystem, byggnader och städer måste förutse vem som gör vad i 
den planerade framtiden, var, varför, hur och med vilka konsekvenser. Wiek och 
Iwaniec (2013: 502-503) menar att samhällets utseende beror på medborgarna. 
Människors handlingar och aktiviteter, roller och ansvar, motiv och regler är aspekter 
som gör en önskvärd framtid relevant (ibid.: 503). Detta berikar samhällets 
representation och tydliggör det som är önskvärt. En relevant vision är exempelvis en 
vision om nanoteknologi som presenterar nanoteknikens omfattning och funktioner men 
även vem som använder det, vem som tjänar på det, vem som är involverad i processen 
och i styrningen, vilka som är aktörernas bakomliggande motiv och intentioner, vad är 
de förutsedda rollerna och ansvarsområdena och så vidare. Dessa frågor kan också 
kopplas till kriteriet för hållbarhet (ibid.).   

Visioner består av element där alla inte är lika önskade (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). 
Därför behöver en vision vara nyanserad med värdebelastade perspektiv, vanligtvis 
genom prioriteringar. Visionen förenklas genom prioriteringar av att skilja olika kluster 
av vad som är önskvärt och göra det lättare att förstå komplexa visioner. Med hjälp av 
prioriteringar ges också en vägledning i efterföljande skeden av forskning och 
beslutsfattande, exempelvis vad resurser ska fokuseras på och i vilken utsträckning. 
Kvalitetskriteriet nyanserat är nära kopplat till kriteriet för en gemensam vision genom 
en mångfald bland intressenter och är samtidigt nära kopplat till kriteriet för en 
motiverande vision genom att inspirera och motivera människor. En nyanserad vision 
fungerar också som stöd för kriteriet för sammanhängande visioner (ibid.).  

Visioner ska vara motiverande och inspirerande för att den förutspådda förändringen 
ska uppmärksammas av samhället (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). Genom motivation 
kan visioner samarbeta med människor för att uppnå acceptans av de föreslagna 
förändringarna, gynna vidareutveckling av visionen och motivera ett aktivt deltagande i 
genomförandeprocessen. Författarna (2013: 503) gör skillnad mellan scenarier och 
visioner och menar att de är komplementära funktioner. Scenarier är produktiva 
konstruktioner som gör det möjligt för människor att tänka det otänkbara, det vill säga 
en förberedelse för överraskningar och vad som kan gå fel. Visioner bör istället 
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uppmuntra människor att föreställa sig och driva det som eftersträvas. Kriteriet för en 
motiverande vision är därför kopplat till kriteriet för trovärdighet. Den förutspådda 
visionen måste vara potentiellt möjligt för att kunna motivera människor. Ytterligare en 
viktig komponent inom motivationen är att människan ska känna en deltagande roll i 
visionen, likt kriteriet för relevans. Wiek och Iwaniec (2013: 503) betonar att 
kommunikationsformer som engagerar människor, som exempelvis deltagande bidrar 
till mer inspiration än traditionella former av akademisk kommunikation, såsom artiklar, 
rapporter eller policydokument. Frågan om hur långt tid det tar för att inspiration ska 
förvandlas till motivation för en förändring betonar författarna (2013: 503) som osäkert. 

Visioner är utformade för att styra våra handlingar i en önskad riktning, därför bör 
visioner visa en grad av överenskommelse (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). Mångfald i 
visioner är viktigt inom ramen för sociotekniska visioner och stadsvisioner. Det gäller 
att bygga upp en kollektiv orientering för att modellen för konsensusbyggande ska 
kunna appliceras (ibid.). Genom en diversitet av aktörer kan en gemensam grund, 
heterogenitet och kunskap om hållbarhetsprinciper främja visionsprocessen (John et al., 
2015: 95). Kartläggning av mångfalden ger en viktig insikt, ökar den ömsesidiga 
förståelse och möjliggör för informerade förhandlingar (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). 
Denna kartläggning utgör en viktig funktion i processen mot en gemensam vision. I 
denna process kartläggs bland annat hållbarhetsprinciper och systemförståelse som 
specificeras och förhandlas fram. En gemensam vision bidrar även till en ökad 
legitimitet (ibid.: 503-504). Visionen bör ha en deltagarinställning, vilket passar in på 
många kvalitetskriterier genom hela processen men är speciellt applicerbart på kriteriet 
för gemensamhet (ibid.: 505). Deltagandet är absolut nödvändigt för att möjliggöra för 
en gemensam vision. De ledande frågorna för kriteriet är: vem deltar med vem?, i vad?, 
i vilken utsträckning? och vilket tillvägagångssätt?  

Vem deltar med vem? - Det finns olika inställningar för att stödja deltagande bland olika 
intressegrupper. Inställningarna skiljer sig åt på en medborgarnivå till experter (Wiek 
och Iwaniec, 2013: 505). Ytterligare kan det skilja sig beroende på ålder, kön, yrke, 
socioekonomisk bakgrund och andra aspekter. Valet av intressenter för deltagande är en 
utmanande och omtvistad uppgift inom visionsprocesser (ibid.). 

I vad? - Deltagande ska ske inom alla relevanta delar inom visionsprocessen (Wiek och 
Iwaniec, 2013: 505). På grund av begränsad kapacitet, tid och andra resurser i processen 
hävdar författarna (2013: 505) att deltagande snarare bör betraktas som en dynamisk 
process med olika stadier av högre och lägre involvering av olika intressegrupper.  

I vilken utsträckning? - Deltagande måste utvidgas bortom rådgivande former och 
närma sig att kreativt engagera deltagare, bygga kapacitet och skapa resultat som 
sannolikt kommer att genomföras (Wiek och Iwaniec, 2013: 505). Visionsprocessen bör 
främja överraskningar, oenighet, förvirring, invändningar och andra interaktiva 
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processer under deltagandeaktiviteterna. Man kan exempelvis framgångsrikt engagera 
människor genom systemtänk och diskussioner om hållbarhet (ibid.).   

Vilket tillvägagångssätt? - Modellen för konsensusbyggandet har varit det dominerande 
förfarandet att skapa gemensamma visioner på (Wiek och Iwaniec, 2013: 504). På 
senare tid har en kartläggning av mångfalden av positioner och preferenser gett viktiga 
insikter, ökat den ömsesidiga förståelse och möjliggjort för informerande förhandlingar. 
Att hjälpa deltagare att förhandla om hållbarhetsmål och avvägningar kan enkelt 
överväldiga deltagarna och minska gruppens kapacitet. Uppgiften är att tillåta deltagare 
att effektivt utmana och engagera sig med varandra (ibid.).   

Kriterierna är inte slumpmässiga i visionsprocessen utan meningsfullt kombinerade då 
vissa kriterier inte kan tillämpas utan att andra föregår (Wiek och Iwaniec, 2013: 504). 
Exempelvis kan inte hållbarhetskriteriet utföras utan att första utkastet av 
visionsmaterialet bedöms. Det finns dock inte enbart en meningsfull ordning, utan flera 
och vissa ordningar är mer meningsfulla än andra. Exempelvis är konsekvensanalysen 
mer meningsfull efter systemanalysen istället för innan. Om målet är att skapa en 
gemensam vision är det lämpligt att använda deltagande inställningar från början och 
inte bara mot slutet av visionsprocessen (ibid).  
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I följande kapitel redovisas tidigare forskning som är av betydelse för studien. 
Forskningsöversikten bidrar med en allmän översikt av hållbarhetsdiskursen och 
visioner samt den politiska påverkan på visionära dokument. Syftet med 
forskningsöversikten är att bidra med en bredare förståelse för uppsatsens huvudämne 
och även uppmärksamma konsekvenserna av ett pågående projekt som behandlar en 
liknande vision som Köpenhamns, The Climate Plan 2025.  

Inledningsvis ges en redovisning av diskurser inom visioner. Denna redovisning 
behandlas av Patricia L. Dunmire (2010) och Ziauddin Sardar (2009) som båda forskar 
inom diskursens påverkan på framtidsstudier samt hur dessa presenteras i visioner. 
Patricia L. Dunmire (2010) hävdar att en kritisk uppmärksamhet på hur framtiden är 
representerad genom text och diskurser bidrar till en förståelse för deras dialogiska och 
konstitutiva kapacitet. Författaren menar att framtidsstudier presenterar en retorisk 
domän där aktörer försöker använda sig av ideologisk och politisk makt. Dunmire 
(2010) grundar sin forskning på modernistiska uppfattningar om framtiden, särskilt de 
som utvecklats av framtidsstudier och deras sociala och politiska konsekvenser. 
Dunmire (2010) bidrar till forskningsöversikten genom att ge en insyn på hur framtiden 
representeras i och projiceras genom politiska diskurser. Medan Dunmire (2010) 
uppmärksammar hur framtiden presenteras genom politiska diskurser betonar Ziauddin 
Sardar (2009) den historiska påverkan på diskurser och att det är väsentligt att 
uppmärksamma historien för att undvika förvirring om diskursers identitet. Författaren 
menar att det är viktigt att utveckla diskursernas identitet om framtiden genom dess 
historia då det ger en förståelse för hur diskursen har byggts upp.  

Därefter läggs ett fokus på forskningen om hållbar utveckling inom stadsplanering samt 
olika diskursiva begrepp som används inom fältet. För att ge ett verkligt exempel av de 
konsekvenser som kan ske under ett visionsarbete med höga ambitioner redovisas 
avslutningsvist ett pågående projekt i Leuven, Belgien vars mål är att bli 
koldioxidneutral.  

 

Framtiden är representerad genom text och diskurser vilket ger en kunskap och 
förståelse för framtidens koncept (Dunmire, 2010: 240). En presentation av framtiden är 
ett verktyg för stadsplanering att främja engagemang och deltagande i processen. 
Diskurser har oftast en historisk och kulturell kontext som kan dölja lika mycket som 
det kan avslöjas (Sardar, 2009: 178). Hållbarhetsdiskurser kan på så sätt användas som 
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en strategi för politiken och stadsplaneringen för att visa respektive dölja det som krävs 
för att föra planeringsarbetet framåt. Denna diskurs är oftast politisk och har som 
strategi att försöka få samhället att utföra specifika handlingar som gynnar diskursens 
perspektiv. Detta görs genom politiska dokument som grundas på starka sanningskrav 
om hur framtiden kommer att se ut och hur det kan uppnås. Sådana förutsägelser 
kommer från en socialt bekräftande förmåga att förutsäga framtiden. Dessa anses vara 
politiker och regeringen i samhället. Politiska diskurser utgör på så sätt en stor roll när 
det gäller att forma förväntningar, handlingar och möjligheter för framtiden genom 
visioner (ibid.).  

Sardar (2009: 177) argumenterar att det bästa sättet att studera framtiden och dess 
utveckling på är med hjälp av framtidsstudier. Författaren (2009: 177) betonar att det är 
nödvändigt att uppmärksamma diskursens historia för att lösa identitetskriser och 
komma med nya uppfinningar för framtiden. Framtiden kommer aldrig att skiljas från 
sitt förflutna då det förflutna förblir en levande del av nuet. Sardar (2009: 178) 
uppmärksammar att inom framtidsstudier är avsaknaden av historien ett problem då 
begreppet framtid enbart tyder på att vi ska blicka framåt i tiden. Fentti Malaska 
(refererad i Sardar, 2009: 178) beskriver framtidsstudier som “vad framtida kunskap 
handlar om, inte enbart epistemologiskt, det vill säga hur man förvärvar kunskap om 
framtiden med olika tekniker för detta eller det pragmatiska syftet, men särskilt 
ontologiskt, med andra ord vad framtida kunskaper kan innebära, i vilken bemärkelse 
det är möjligt och omöjligt att känna till framtiden”. Visioner är själva epistemologiska i 
sättet hur de baseras på kunskapsteori, men de själva ger inte kunskap om framtiden 
(Sardar, 2009: 178). Det visioner bidrar med är att ge samhället en kunskap om 
möjligheterna för en framtid (ibid.). Genom text och diskurser är det möjligt att använda 
sig av ideologisk och politisk makt för att presentera den framtid där politiska, sociala 
och kulturella förändringar kan föreställas och realiseras (Dunmire, 2010: 240).  

Visioner har sedan 1990 varit ett viktigt verktyg för stadsplanering att kunna identifiera 
samhällets prioriteringar och utveckla hållbarhetsmål för städer (John et al., 2015: 86). 
Det finns olika sätt på vilka framtida visioner och föreställningar representeras i en rad 
olika diskurser (Dunmire, 2010: 240). Driften för dessa diskurser härrör från dess 
förmåga att förmedla de verkliga realiteterna som försöker beskrivas. På detta sätt 
begränsas diskursiva strategier och beskriver hur särskilda strategier öppnar eller 
stänger möjligheter genom att välja vad det ska fokuseras på respektive ignoreras 
(ibid.). Därför är det viktigt, enligt Sardar (2009: 182) att framtidsstudier medvetet 
förblir öppna, pluralistiska och bestå av en mångfald av olika perspektiv. Ett exempel på 
diskursiva strategier är namngivning. När människan sätter en stämpel på någonting 
tenderar det som anses vara normativt att följas. Stämpeln blir ett filter som vi ser ämnet 
genom och på så sätt döljer diskurser som har blivit namngivna mer än vad de avslöjar 
(ibid.).  
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Framtidsstudier kan ses som en diskurs som styr vår systematiska undersökning av 
framtida möjligheter (Sardar, 2009: 182). Det vi kommer anse vara “sant” är det egna 
perspektivet av diskursen, men ur andras perspektiv, olika generationers, kulturers, 
klassers och samhällen kan det ifrågasättas och ses som ett försök till att definiera den 
verkliga framtiden. Den “sanna” dimensionen av en diskurs definierar gränserna som 
andra ser som acceptabla (ibid.: 183). Medan en aspekt inom framtidsstudier handlar 
om intellektuell struktur och organisation, fokuserar den andra aspekten på dess 
påverkan och konsekvenser det har på kulturer och samhällen, det vill säga hur det 
realiseras i verkligheten. Dessa kan inte separeras från den andre. Utvecklingen av de 
konceptuella, metodologiska och akademiska aspekterna av en diskurs måste bedömas i 
det bredare och mer inkluderande perspektivet i världen som faktiskt framträder (ibid.).  

Kulturteoretiker kritiserar framtidsbegrepp som en dominerande politisk och kulturell 
praxis (Dunmire, 2010: 241). Dessa teoretiker anser att de uppmaningar till social 
förändring beror idag i stor utsträckning på framtidsvisioner som används som en 
motivation till förändring och tvingar handlingar här och nu. En sådan förändring 
hindras dock ofta av visioner vars mål är att behålla och utöka status quo, det vill säga 
ett oförändrat tillstånd. Dunmire (2010: 241) menar att framtiden i visioner 
representerar en ideologisk plats där makt utövas över både framtidens offentliga 
föreställningar och den politik och handlingar som dessa representationer innebär. 
Genom futurologiska förutsägelser i framtidsvisioner legitimeras förordningar angående 
vad som måste eller inte måste ske i framtiden, vilket Dunmire (2010: 241) nämner som 
en kritisk nödvändighet att uppmärksamma hur hegemoniska, futurologiska 
förutsägelser spelar i nutidens politik. Syftet med framtidsstudier är att vara medveten 
om att framtiden är kontrollerbar och att göra det möjligt för institutioner och 
organisationer att utöva kontroll över framtiden genom att representera möjliga 
framtider som passar deras intressen bäst (ibid.). 

 

Det finns många sätt att nå upp till målet om en hållbar stad och städer använder sig av 
olika strategier för detta (Fitzgerald, 2010: 31). Begrepp som exempelvis 
koldioxidneutralitet (carbon neutrality), noll koldioxid (zero emissions) och fossilfritt 
(fossil free) används i samma kontext men kan representera olika rationaliteter (Nilsson, 
2013: 189). Ett exempel är Berlins politiska program Carbon Neutral Feasibility Study 
vars mål är att bli klimatneutral (Tozer och Klenk, 2017: 3). Även fast stadens mål är att 
bli klimatneutral tillåts en fortsatt användning av vissa fossila bränslen. Berlin kan 
jämföras med Vancouver vars mål är att bli koldioxidneutral och fokuserar därmed på 
hundra procent förnyelsebar energi. Melbourne i Australien fokuserar också på att bli 
koldioxidneutral, dock genom en kompensation av koldioxid. De olika urbana 
energisystemen kommer att se olika ut eftersom föreställningarna appliceras i olika 
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städer med olika sorters möjligheter och resurser. Det finns variationer gällande 
tolkningen av olika begrepp. Detta beror också på hur styrningen i staden av 
koldioxidutsläpp ser ut. I Vancouver anses deras fokus på hundra procent förnyelsebar 
energi rimlig eftersom den äldre utvecklingen av storskalig vattenkraft redan har skapat 
ett energisystem som närmar sig det målet. Dessa små variationer på de olika 
hållbarhetsbegreppen kan ha en helt annan betydelse beroende på sammanhanget. Det är 
dock viktigt att tydliggöra vilken riktning som används för att uppnå hållbarhet som 
gäller för respektive vision (ibid.: 4). 

Ett sätt att identifiera vilka utsläpp som prioriteras är att använda sig utav tre skalor som 
behärskar utsläpp i staden. Dessa skalor presenteras av Kennedy och Sgouridis (2011: 
5261) och Rangathan et al. (2004: 25) som menar att en stad är ett dynamiskt och 
komplext system som definieras av geografiska avgränsningar, men som även är 
beroende av det utomstående samhället för exempelvis utbyte av material, energi och 
information. Med detta menar författarna (2011: 5261, 2004: 25) att staden inte är 
självförsörjande. Det kan uppstå en problematik i att avsätta vilka koldioxidutsläpp som 
borde vara inkluderade i stadens koldioxidbalans och vilka som inte borde (ibid.). 

 

 

Figur 5. Översikt av skalor och utsläpp 

 
Den första skalan som behärskar utsläpp handlar om direkta växthusgaser som 
uppkommer i företag, exempelvis utsläpp från fysisk eller kemisk processering eller 
transportering av material (Rangathan et al., 2004: 27). Den andra skalan handlar om 
utsläpp som har uppkommit från generering av inköpt el som företagen konsumerar, det 
vill säga el som har förts in i företaget. Utsläppen i den andra skalan sker fysiskt i 
anläggningen där elen är genererad. Denna skalan handlar om indirekta utsläpp. Företag 
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kan exempelvis reducera deras användning av el inom den andra skalan genom att 
investera i energieffektiva teknologier. Den tredje skalan behandlar andra indirekta 
utsläpp och är valbar att använda enligt författarna (2004: 29) men ger en möjlighet till 
att vara innovativ när det gäller minskningen av utsläpp. Den tredje skalan är 
exempelvis en konsekvens av verksamheten i företag men förekommer från källor som 
inte ägs eller kan kontrolleras av företaget (ibid.: 25). Några exempel på utsläpp från 
denna skalan är orsakat av bland annat konsumtion, medborgarnas val och 
avfallshantering. Den första och den andra skalan är obligatoriska när det gäller att 
applicera på en stad för en hållbar utveckling medan den tredje skalan omfattar ett 
bredare utbud av aktiviteter och kräver en högre komplexitet i spårning och 
övervakning. Genom att använda sig av dessa skalor och olika hållbarhetsbegrepp kan 
städer ta olika vägar till en hållbar utveckling (ibid.). 

 

Städer har idag börjat forma sin framtid genom policydokument och många siktar mot 
en koldioxidneutral utveckling. Det är dock en oklarhet vad staden kommer att resultera 
i och hur koldioxidneutralitet ser ut (Tozer och Klenk, 2017: 1). Detta är beroende på 
vem som ska tolka begreppet, hur städerna ser på framtidens utveckling och vad som 
anses nödvändigt att utveckla (ibid.). Det finns ingen konkret definition av begreppet 
och det lämnas därför ofta otillräckligt definierat, speciellt gällande en storstad med 
många utvecklingsmöjligheter (Kennedy och Sqouridis, 2011: 5264). Utan en klar 
definition är användningen av termen begränsad och det kan uppkomma tvivel om vad 
begreppet resulterar i. Det är därför viktigt att koldioxidneutralitet beskrivs och 
definieras i en stadsplaneringskontext samt anpassas till staden som en helhet och inte 
bara på små områden (ibid.: 5259-5260). Tozer och Klenk (2017: 1) menar att olika 
föreställningar om framtidens lösningar av energiförbrukning kommer låta städer ta 
olika sociotekniska vägar till utveckling. På grund av att det inte finns en generell bild 
på hur en koldioxidneutral stad ser ut och bidrar till, kommer städer som är klassade 
som koldioxidneutrala se betydligt olika ut och använda sig av olika framtidsideal. 
Författarna (2017:1) menar att det är även oklart ifall alla städer som arbetar med 
begreppet kommer att leda till en betydande minskning av växthusgasutsläppen. 

Även om tolkningen av koldioxidneutralitet är delad skapar hållbarhetsdiskursen  en 
grund för begreppet, vilket gör det möjligt för städer att samarbeta (Tozer och Klenk, 
2017: 4). Medan många städer vill minska växhusgasutsläppen kan en sammanslutning 
av diskursen leda till en djupare koldioxidminskning. Genom ett delat nätverk och 
referenser till andra städer kan olika aktörer delta i diskursen och dela idéer och resurser 
som är särskilt användbara för en djup koldioxidreduktion, vilket kan stimulera 
innovation inom en större skala (ibid.). 
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För att planera för en koldioxidneutral stad krävs det att man föreställer sig staden, dess 
gränser och utvecklingen på vissa sätt (Kenis och Lievens, 2017: 1767). Detta innebär 
att staden tas ur sitt sammanhang och svarar på frågorna var?, när? och vem? Kenis och 
Lievens (2017: 1767) skriver att processen till att nå upp till koldioxidneutralitet måste 
innebära en spatial avgränsning av staden, det vill säga en process där konkurrensfulla 
val och beslut görs. Staden består av en komplex ämnesomsättning av energi, materia 
och avfall. Frågan är vilka av dessa aspekter betraktas som en del av staden och vilka 
som kommer att bortses från. Processen medför det oundvikliga men omöjliga försöket 
att skära ut ett utrymme inom staden. Denna beskärning är en förutsättning för projektet 
då strategier och prioriteringar identifieras för klimatneutralisering inom en tydligt 
omskriven plats. Detta är en svår uppgift eftersom koldioxidneutralitet inte kan hävdas 
nås om vissa områden i staden bortses från. Det är i denna kamp om begreppets 
betydelse som nödvändigheten finns för att fatta beslut om vilka delar av staden som 
ska inkluderas. Här finns ett utrymme för politisk motstridighet (ibid.).  

Kenis och Lievens (2017: 1762) beskriver hur staden Leuven i Belgien har misslyckats 
med sitt arbete att sträva mot koldioxidneutralitet då projektet står inför många hinder 
idag. Det författarna (2017: 1762) fokuserar på är den politiska dimensionen som sker 
under en sådan omvandlingsprocess i staden. Projektets mål är “att uppnå net zero 
carbon genom sättet som medborgarna lever, bor, arbetar och transporterar sig själva på 
i staden” (LKN2030 refererad i Kenis och Lievens, 2017: 1762). Sättet som projektet 
avgränsar sina stadsgränser presenterar huvudaktörernas sätt att representera staden. 
Inkludering, uteslutning och dagordning fastställs oundvikligen i varje 
hållbarhetsprojekt. Trots detta tenderar strategierna i Leuvens vision att neutraliseras 
bakom en teknisk, ledarskaps och vetenskaplig diskurs. Som ett resultat till detta 
riskerar projektet att översätta potentiellt intressanta dynamiker till ett konsensuellt 
projekt för stadsförnyelse och stadsmarknadsföring, där hållbarhetsmålen omformuleras 
till marknadsföringsmål och ekonomiska möjligheter (ibid.).  

Planeringen för att göra Leuven koldioxidneutral började år 2011 där stadens alla 
aktörer, som beslutsfattare, näringsliv, akademiska institutioner, civila samhällsaktörer 
och samhällsföretag var involverade (Kenis och Lievens, 2017: 1764). Genom dialog 
och konsensus skulle ett antal omvandlingsövergångar inrättas för att nå upp till målet. 
Finansieringen skulle byggas på “gemensamma ansträngningar av staden, universitetet 
och näringslivet”. Genom en kombination av en operativ och en strategisk övergång 
skulle en “bottom-up” och en “top-down”-strategi integreras där både medborgare och 
politiker skulle delta. Detta var enligt aktörerna som höll i projektet en “unik 
deltagandeprocess”. Denna processen hölls dock enbart under lanseringsperioden av 
projektet. Leuvens mål om att bli koldioxidneutral ledde till entusiasm hos befolkningen 
och många aktörer som involverade sig under en kort tid. Detta ledde således till kritik, 
frågor och tvivel om projektet (ibid.: 1765). Politiskt tänk kräver inte bara en 
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presentation av en bättre framtid, utan också agerandet för en bättre framtid (ibid.: 
1770). Eftersom år 2030 verkade väldigt långt borta när projektet påbörjades var 
avgörande val inte nödvändiga att göras just då för att det antogs att “allt är möjligt i 
framtiden”. En argumentation som tas upp i dokumentet är att befolkningen måste lita 
på framtidens tekniska utveckling och menar att framtiden löser alla problem. 
Argumentationen fortsätter sedan med en diskursiv taktik som menar att medborgarna 
borde vara optimistiska och inte överkritiska då lösningar kommer att hittas. Detta är 
inte bara en konflikt mellan löftet och praktiken eller mellan höga ambitioner och en 
begränsad politisk vilja utan det handlar om en politisk uppfattning om tid (ibid.). 

Kenis och Lievens (2017: 1771) ifrågasätter om det fortfarande är möjligt för Leuven att 
uppnå målet i framtiden och om medborgarna är villiga att engagera sig i projektet igen 
på samma sätt som de gjort tidigare. Leuven kan, även fast staden är långt ifrån sitt mål 
presentera sig själv som en ”grön stad” tack vare avsikten för att bli en koldioxidneutral 
i framtiden. Regeringen tolkas enligt författarna (2017: 1771) manipulera tiden på ett 
smart sätt med referens till framtida projekt vars mål som kanske aldrig kommer att 
uppfyllas. 

 

Dagens stadsplaneringsdebatt handlar om städer som står inför en stor utmaning 
(Dunmire, 2010: 240). Denna utmaningen handlar i stort om urbaniseringen och att de 
naturliga resurserna ska räcka till alla människor både idag och i framtiden (ibid.). För 
att hantera dessa problem krävs det en betydande omvandling i staden som riktar sig 
mot hållbarhet (Fitzgerald, 2010: 31). Detta kräver ledarskap inom stadsplanering som 
är tydligt kopplad till hållbarhetsfrågor och hur hållbarhet implementeras i staden. Det 
måste dock finnas en förståelse för termen hållbarhet som är kopplat till vetenskapliga 
och tekniska lösningar samtidigt som naturen prioriteras. För att detta ska kunna ske 
krävs det en balans mellan de tre perspektiven inom hållbar utveckling, det vill säga 
inom det ekonomiska, ekologiska och sociala perspektivet (ibid.). Förståelsen för 
balansen inom hållbar utveckling har beskrivits med hjälp av text och diskurser 
(Nilsson, 2013: 189). Dessa diskurser har varierat många gånger och har blivit 
dominerande och märkande i städer runt om i världen med hjälp av ett antal olika 
begrepp (ibid.). Diskurser kan på så sätt användas som en strategi för stadsplanering för 
att visa respektive dölja det som krävs för att föra planeringsarbetet framåt (Sardar, 
2009: 178). Det är därför nödvändigt för städer som arbetar med hållbarhet att ordentligt 
presentera vad planeringen i staden står för. Utan en klar definition av hållbar 
utveckling är användningen av termen begränsad och det kan uppkomma tvivel om vad 
begreppet resulterar i. Eftersom stadsplanering vill främja engagemang och deltagande 
är tvivel hos befolkningen någonting som bör undvikas, vilket vidare gör det extra 
viktigt att i en stadsplaneringskontext beskriva och definiera hållbarhet. Politiska 
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diskurser syftar till att översätta ord till handling och är utformade på så sätt att 
diskursen försöker få människor att utföra specifika handlingar. Den politiska diskursen 
kan representera möjliga världar som skiljer sig från nutiden för att förändra världen i 
särskilda riktningar (ibid.). 

För att presentera diskurser och framtider för samhället använder sig stadsplaneringen 
av visioner (John et al., 2015: 86). I visionen är det viktigt att presentera strategierna om 
hur hållbar utveckling uppnås för att ge samhället kunskap om möjligheterna för en 
önskvärd framtid. Strategierna kan se olika ut beroende på vilka resurser staden har. Det 
händer ofta att huvudmålet i två olika visioner, för två olika städer är densamma medan 
strategierna skiljer sig åt (ibid.). Ett av målen med visionsarbete är att motivera och 
inspirera befolkningen att engagera sig i stadsplaneringsprocessen (Tozer och Klenk, 
2017: 4). När befolkningen vill engagera sig i stadens framtid kan det, enligt författarna 
(2017: 4) börja talas om en hållbar utveckling. Visionsarbete gör det också möjligt att 
definiera hållbarhet för varje unika stad. Varje vision blir därför anpassad till den staden 
som visionen representerar och hållbar utveckling identifieras med stadens resurser och 
möjligheter som grund, vilket är en viktig process i en stadsplaneringskontext då hållbar 
utveckling är en term som ofta står utan en klar definition till omgivningen (ibid.: 1).  

Fokus för detta arbete ligger på användningen av diskursen om hållbarhet i förhållande 
till Köpenhamns vision till att bli den första huvudstaden i världen som 
koldioxidneutral. Detta relateras till forskningsöversikten eftersom klimatplanen 
representerar en kunskap och förståelse för Köpenhamns framtida koncept, likt det 
Dunmire (2010: 240) uppmärksammar. The Climate Plan 2025 är en holistisk plan, 
vilket innebär att alla samverkande faktorer inom ett visst geografiskt område 
uppmärksammas. Det geografiska området avgränsas till Köpenhamn i planen. Här kan 
Rangathan et al.:s (2004: 25) olika skalor inom koldioxidutsläpp analyseras i visionen. 
Klimatplanen är också en insamling av specifika mål och initiativ för att uppnå 
koldioxidneutralitet. Planen berör initiativ inom fyra områden: energikonsumtion, 
energiproduktion, mobilitet och initiativ från kommunen. Köpenhamn beskrivs i detta 
holistiska dokument med hjälp av olika föreställningar som formar stadens framtid. 
Staden bär på en idealistisk vision som påverkas av externa faktorer, det vill säga 
behovet av att koldioxidutsläpp minskas samtidigt som en bättre livskvalitet uppnås, 
innovation främjas, arbetsplatser skapas och investeringar uppmuntras. Denna idealism 
bidrar samtidigt till att konstituera staden, medborgarna och dess framtid. 
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I detta kapitel presenteras den valda metoden och den forskningsdesign som anses vara 
relevant för att besvara studiens forskningsfrågor. Arbetsgången, de processer som ägt 
rum och de material som har använts har studerats inom en fallstudie som är avgränsad 
till Köpenhamn. Syftet är att undersöka hur visionen arbetar med hållbarhetsdiskursen 
för att nå upp till dess mål. Därför görs en empirisk avgränsning till visionen The 
Climate Plan 2025 och dess tillhörande dokument såsom The Action Plan for Green 
Mobility, The City of Copenhagen Resources and Waste Plan samt Copenhagen City of 
Cyclists. Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som sätter fokus på 
implicita aspekter av sociala fenomen och en kritisk diskursanalys som analyserar 
hållbarhetsdiskursen.  

 

En kvalitativ analys kan anta tre grundläggande inriktningar för att analysera fenomen 
(Fejes och Thornberg, 2015: 36). Den första handlar om subjektiva erfarenheter, det vill 
säga upplevelser, uppfattningar och föreställningar. Den andra inriktningen fokuserar på 
att beskriva hur sociala situationer görs, till exempel praktiker och rutiner som gör 
vardagslivet möjligt medan den tredje inriktningen sätter fokus på implicita och även 
omedvetna aspekter av sociala fenomen (ibid.).  

I uppsatsen har alla tre grundläggande inriktningarna använts för att analysera The 
Climate Plan 2025. Klimatplanen är en vision som presenterar en önskvärd framtid som 
har skapats av subjektiva föreställningar om framtiden. Dessa föreställningar skapas av 
den makt som styr samhället och som präglar visionen. I klimatplanens fall har den 
makt som styr samhället tolkats vara regeringen och politiken då de sätter gränser för 
visionens utformning. Den dominerande föreställningen om framtiden utgörs av 
hållbarhetsdiskursens perspektiv. Visionen beskriver sedan hur den sociala praktiken ser 
ut i framtiden genom dessa föreställningar. Den sociala praktiken handlar om hur 
samhällets aktörer reagerar på visionen. Reaktionen leder sedan till rutiner som gör 
vardagslivet i framtiden möjligt. Det har dock inte studerats hur samhället har reagerat 
på visionen utan ett fokus i analysen har varit att studera hur visionen kan tolkas 
påverka samhällets sociala praktik genom handlingar. Den tredje och sista inriktningen 
har också studerats då sociala maktordningar manifesteras i de konsekvenser som äger 
rum i staden. Det har varit intressant att undersöka hur Köpenhamn manifesterar sociala 
maktordningar i staden samt vilken underliggande diskurs som konstruerar 
konsekvenserna. Genom detta arbetssätt har konsekvenserna av hållbarhetsdiskursen 
analyserats och hur diskursen konstruerar önskvärda framtider samt vad det innebär för 
konsekvenser i den sociala praktiken.  
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Fallstudien innebär en djupgående och intensiv analys av händelser, förhållanden, 
erfarenheter eller processer som förekommer i ett enda fall (Bryman, 2016: 60). 
Fallstudien har förmågan att besvara frågan varför, vad eller hur någonting förekommer 
(ibid.). Studiens starka sidor är att undersökningen tillåter en rad olika källor, metoder 
och data för att undersöka relationer och processer som är betydelsefulla för studien 
(Denscombe, 2013: 61). Jacobsen (2002: 43) hävdar att fallstudier lämpar sig bra vid tre 
tillfällen. Det första tillfället är när forskaren vill få en djupare förståelse för ett 
fenomen, för det andra när forskaren vill skaffa sig kunskap om ett visst sammanhang 
och det tredje tillfället när studien ämnar att utveckla nya teorier. Eftersom studien 
syftar till att få en djupare förståelse för The Climate Plan 2025 och skaffa sig kunskap 
om hållbarhetsdiskursen inom visionen anses en fallstudie vara relevant som metod.  

Studien utgår från en viss enhet, nämligen visioner. Avgränsningen i rummet är således 
till Köpenhamns vision om koldioxidneutralitet. Fallstudien blir i uppsatsen ett sätt att 
rama in den typen av dokument som liknar visionen fast med en djupgående studie om 
The Climate Plan 2025 i sig. Fallstudien har kombinerats med en diskursanalys som 
består av ett analytiskt ramverk. Det analytiska ramverket är uppbyggt av etablerade 
planeringsteorier som utgör ett specifikt teoretiskt perspektiv och presenterar en 
förståelse för visionens utformning. Denna typen av fallstudie kallas enligt Bryman 
(2016: 62) ett kritiskt fall. Eftersom studien har ett specifikt teoretiskt perspektiv som 
ramverk har det kritiska fallet använts i analysen. Diskursanalysen förstärks av 
fallstudien eftersom studien syftar till att få en djupare förståelse för ett visst 
sammanhang, det vill säga Köpenhamns vision. Frågorna varför? och hur? har besvaras 
då den specifika hållbarhetsdiskursens produktion har analyseras. Efter kombinationen 
av en fallstudie och diskursanalys har forskningsfrågorna besvaras angående hur 
koldioxidneutralitet ser ut, vilka anspråk politiken gör och vilka specifika ideal som 
eftersträvas.  

Syftet med diskursanalysen är inriktad mot texters innebördsaspekt och ger möjlighet 
till en speciell och breddad form av textanalys där språket står i fokus i en social miljö 
(Bergström och Boréus, 2012: 26, 353-354). Bergström och Boréus (2012: 354) betonar 
att fokuset i diskursanalysen ligger i högre grad på diskursiva relationer, det vill säga 
någon form av språkliga uttryck än relationer mellan grupper. Språket bidrar till att 
forma verkligheten, inte att återge den direkt och enkelt. Ett diskursivt perspektiv 
innebär att “föreställningar om” och ett yttre objekt inte hålls isär (ibid.: 354). Det 
diskursiva synsättet bryter inte bara distinktionen mellan idé och verklighet, men också 
väver samman språk och handling. Diskursanalysen kan förespråka en forskningsmässig 
inriktning på frågor om makt och identitet (ibid.).  
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I denna uppsats har diskursanalysen ansetts vara en relevant metod eftersom det 
diskursiva synsättet bryter distinktionen mellan idé och verklighet samtidigt som det 
väver samman språk och handling. Diskursanalysen inriktar sig även på frågor om makt 
som också inkluderar olika konkurrerande synsätt, vilket i uppsatsens fall är hållbar 
stadsutveckling. Det har tolkats att det finns ett antal föreställningar och idéer om 
koldioxidneutralitet i The Climate Plan 2025 som formas av diskursen samt att 
diskursen har en betydelse för hur visionsprocessen bedrivs, vilket är utgångspunkten i 
uppsatsen. I enlighet med vanliga utgångspunkter i diskursanalys konstituerar diskurser 
sociala identiteter och föreställningar om världen. I koldioxidneutralitetens diskurs 
konstituerar den stadens identitet, vilket i sin tur sätter gränser för både vilka 
föreställningar om Köpenhamns samhälle som kan skapas och därmed också vilka 
handlingar som möjliggörs för att uppnå koldioxidneutralitet. 

Diskursanalysen har bidragit till att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. 
Detta är precis det visioner handlar om, det vill säga att skapa en föreställning med hjälp 
av en diskurs för att sedan, med referens till föreställningen utföra det i praktiken. 
Diskursanalysen har använts för att undersöka olika föreställningar i visionens 
hållbarhetsdiskurs och vilka ramar för vad som kan sägas som diskursen har satt. 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kontinuerligt förändras med tidens gång och 
beroende av de behov som eftersträvas, vilket påverkar hur föreställningar om hållbara 
framtider ser ut i stadsvisioner.   

Analysens inriktning är en kritisk diskursanalys, även kallad “Critical Discourse 
Analysis” (CDA) som ser språket som en maktresurs kopplat till ideologi och 
sociokulturell förändring (Bryman, 2016: 540). Den kritiska diskursanalysen är enligt 
Winther Jörgensen och Phillips (2000: 70) ett kritiskt angreppssätt som är politiskt 
engagerat i social förändring. Denna analysmetod kan tolka dokument genom sin 
förmåga att bidra med insyn inom vilket språkanvändningen producerar och legitimerar 
hållbarhet i visioner (Bryman, 2016: 562). Det kritiska elementet i den kritiska 
diskursanalysen uppmanar den ideologiska grunden till den diskurs som utvecklar 
acceptabla perspektiv inom visioner. Den kritiska diskursanalysen förknippas med 
Norman Fairclough. Fairclough (Fairclough refererad i Bergström och Boréus 2012: 
308) menar att den kritiska diskursanalysen ser diskurser som en form av social praktik. 
Detta tyder på ett dialektiskt förhållande till varandra. Fairclough utvidgar 
diskursbegreppet från att enbart bestå av en lingvistisk tolkning till att innefatta en 
diskursiv praktik. Kommunikationen av text mellan producent och konsument relateras 
till något yttre (ibid.).  

Faircloughs tredimensionella analysmodell består av tre delar 
(Winther Jörgensen och Phillips, 2000: 71, Bergström och 
Boréus, 2012: 375). Den första delen handlar om text där ord 
och meningar analyseras språkligt. Den andra delen är en 
diskursiv praktik där textens produktionssammanhang och 

Figur 6. Faircloughs  
3D-modell 
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mottagarens tolkningar kan undersökas och den tredje delen handlar om en social 
praktik där diskursen kopplas till ickediskursiva element som exempelvis sociala 
handlingar (ibid.). Faircloughs tredimensionella analysmodell har använts i studien för 
att undersöka dimensionerna av texten, den diskursiva praktiken och den sociala 
praktiken som visionen utgör. 

Köpenhamns visionsarbete är en kunskapsproduktion som bidrar till att konstruera 
staden och dess sociala relationer. Genom att ha använt en kritisk diskursanalys som 
utgångspunkt i studien har visionsarbetet synliggjorts och problematiserats. 
Köpenhamns kunskapsproduktion om en koldioxidneutral huvudstad påverkas av det 
sätt visionens författare tolkar verkligheten på. Samtidigt påverkar tidigare 
kunskapsproduktion författarens tolkning av verkligheten. Med hjälp av den kritiska 
diskursanalysen har Köpenhamns diskursiva praktik om en koldioxidneutral stad 
synliggjorts.  

Diskursanalysen har baserats på både ontologiska och epistemologiska antaganden. 
Ontologi är beskaffad oberoende av vår kunskap om världen och utgår från hur vi 
uppfattar den medan epistemologi handlar om kunskapsteori (Justesen och Mik-Meyer, 
2010: 11). Ontologi handlar om den del av verkligheten som blir föremål för våra 
studier medan epistemologi handlar om våra möjligheter att nå kunskap om detta 
undersökningsfält (Justesen och Mik-Meyer, 2010: 11, Fejes och Thornberg, 2015: 22). 
Visioner är själva epistemologiska i sättet hur de baseras på kunskapsteori, men de 
bidrar inte själva med kunskap om framtiden (Sardar, 2009: 187). Det diskursanalytiska 
perspektivet utgår tydligt från att det inte är möjligt att få kunskap om verkligheten utan 
språkets hjälp och att objektiv kunskap inte är möjlig. Bergström och Boréus (2012: 
379) tar en sten som ett exempel för att illustrera det diskursanalytiska perspektivets 
utgångspunkter och menar att om en sten som ligger ute på ett fält hittas, beroende på 
social kontext, har olika innebörd. För en stenålderskrigare kan den vara en projektil, för 
en bosättare en del av en blivande torpgrund och för somliga studenter är den ett 
arkeologiskt fynd. Författarna (2012: 379) menar att stenen får sin mening genom den 
sociala kontexten och därför är kunskap kontextberoende snarare än objektiv. Det sista 
steget i Faircloughs analysmodell har därför varit särskilt viktigt för analysens resultat 
då visionens mål är beroende av den sociala kontexten, det vill säga samhällets reaktion 
och handlingar. Diskursanalysen har utgått från ett ontologiskt antagande eftersom 
visionen presenterar vad framtida kunskaper kan innebära, i vilken bemärkelse det är 
möjligt och omöjligt att känna till framtiden. Visionen presenterar den verklighet som 
blir föremål för uppsatsens analys. Vidare har analysen baserats på ett epistemologiskt 
antagande då visioner är epistemologiska i sättet hur de baseras på kunskapsteori. 
Denna kunskapsteori analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket.  

Analysarbetet har bedrivits genom att först skapa en överblick av det empiriska 
materialet. Detta har gjorts med hjälp av en textanalys av The Climate Plan 2025 som 
utgör det första steget i Faircloughs analysmodell. Textanalysen har grundats på 
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problem, orsaker till problem och lösningar för att skapa en 
ordentlig översikt av texten och de olika faktorerna som är av 
vikt för visionen. Detta steg i analysen har inneburit en 
närläsning av materialet för att få en djupare förståelse för 
visionen. Därefter har diskursen om hållbarhet analyserats där 
ett fokus har legat på att studera visionens beroende av det 
teoretiska perspektivet för att undersöka textproduktionen och 
textkonsumtionen. De teorier som har kopplats till visionen har 
varit Hopwood, Mellor och O’Briens (2005) hållbarhetstrender 
och Wiek och Iwaniecs (2013) kvalitetskriterier som har utgjort 
analysens diskursiva praktik. 

Den sociala kontexten för diskursen har sedan studerats i Faircloughs tredje steg i 
analysmodellen där relationen mellan diskursiv text och praktik har uppmärksammats. 
Med hjälp av Faircloughs tredimensionella analysmodell har det varit särskilt intressant 
att få en överblick av och att undersöka språket i visionen som sätter ramarna för 
medborgarnas handlingar i framtiden och hur de påverkas av visionen.  

Det är viktigt att ha i åtanke att även till synes uppriktiga och trovärdiga utsagor måste 
förstås utifrån deras sammanhang i vilka de yttras (Alvesson och Sköldberg, 2017: 335). 
Även ifall utsagor verkar trovärdiga kan de mycket väl inrymma motsägelsefulla eller 
inkonsistenta utsagor. En fälla som forskaren bör varnas för inom diskursanalysen är att 
forskaren anammar den syn på verkligheten som undersökningssubjektet förmedlar 
såsom objektiv och verklig (ibid.). Ett stort fokus på det som uttrycks i det empiriska 
materialet kan leda till en risk att gå minste om det som inte skrivs. För att undvika detta 
ska en noggrann analys ta fasta på det som utesluts i den sociala konstruktionen.  

 

Genom att använda databasen Summon (BTH) samt sökorden visions, future studies, 
futurology, carbon neutral, discourse och sustainability har ett antal vetenskapliga 
artiklar valts ut. Det empiriska material som uppsatsen baseras på är Köpenhamns 
vision The Climate Plan 2025 samt underliggande material som står i relation till 
klimatplanen såsom The Municipal Master Plan 2015, som är den övergripande planen 
för stadens fysiska utveckling och redovisar långsiktig, strategisk planering för 
Köpenhamn, The City of Copenhagen Climate Adaptation Plan som presenterar de 
förväntade utmaningarna samt lösningar staden står inför när det gäller 
klimatförändringen och Agenda 21 som behandlar hållbarhetsfrågor i Danmark. Andra 
relevanta dokument som relaterar till The Climate Plan 2025 och används som stöd i 
analysen är The Action Plan for Green Mobility, The City of Copenhagen Resources 
and Waste Plan samt Copenhagen City of Cyclists. Klimatplanen är en del av en större 

Figur 7. Analysens  
3D-modell 
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process och de tillhörande dokumenten inkluderas i studien då de fördjupar The Climate 
Plan 2025:s huvudområden ytterligare och skapar en bredare bild av visionens initiativ. 
Klimatplanen argumenterar för att medborgarna i Köpenhamn kommer att använda sig 
av cykeln då det kommer att vara det enklaste transportsättet år 2025. Copenhagen City 
of Cyclists fördjupar detta mål genom att gå in på detaljer för hur det kommer att ske i 
praktiken. 

Det empiriska materialet är i form av en textbaserad empiri. Fördelen med 
planeringsdokument som empiri är att de undanröjer risken för vad Bryman (2016: 28) 
kallar för reaktiva effekter, det vill säga att forskaren påverkar det empiriska materialet. 
Reaktiva effekter är mer troligt att uppkomma i intervjuer där forskaren medvetet kan 
välja att influera informantens svar. En nackdel med offentliga dokument kan istället 
vara att de är relativt omfattande och därmed tidskrävande att genomläsa och 
sammanställa. The Climate Plan 2025 kontextualiseras i analysens inledning i 
Danmarks planering och i en bredare dansk kontext.  
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I detta kapitel redovisas den empiriska datan som utgörs av The Climate Plan 2025 samt 
relevanta dokument som står i relation till planen. Den empiriska datan tolkas med hjälp 
av det teoretiska perspektivet för att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor. Första 
steget i kapitlet är att presentera klimatplanen i relation till stadsplanering i Danmark för 
att redovisa vilken sorts planering visionen är en del av. Detta är en kontext till 
analysen. I nästkommande avsnitt börjar analysen och skapar en inledande överblick av 
innehållet i klimatplanen där begreppen problem, orsaker till problem och lösningar 
analyseras för en djupare förståelse för visionens syfte. Denna sortens verktyg används 
för att strukturera upp innehållet i dokumentet och är särskilt lämpad för politiska 
dokument där problem oftast uppmärksammas (Bergström et al., 2012: 495). En 
överblick över innehållet i visionen gör det möjligt att hantera frågan om den 
konstruerade diskursen om hållbarhet. Därefter disponeras studien med hjälp av det 
teoretiska ramverket och Faircloughs analysmodell för att forskningsfrågorna ska kunna 
besvaras. 

 

Staten i Danmark sätter de övergripande riktlinjerna för planeringen medan 
kommunerna är ansvariga för att översätta dessa riktlinjer och visioner till 
stadsplanering genom att presentera dem i diverse utvecklingsplaner (Danish Business 
Authority, u.å). The Municipal Plan 2015 är den övergripande planen för Köpenhamns 
fysiska utveckling (Kobenhavns kommune, 2015). I dansk stadsplanering bestämmer 
kommunen hur städer ska utvecklas inom de övergripliga statliga och regionala 
riktlinjerna (Danish Business Authority, u.å). Kommunplanen för Köpenhamn består av 
visioner, politiska mål, riktlinjer och ramar för stadens utveckling. Innehållet i planen 
och processen för dess antagande fastställs i den så kallade planloven (Kobenhavns 
kommune, 2015). Planloven är en planeringslag i Danmark som utgör den övergripande 
ramen för kommunal stadsplanering och bidrar till att skapa ramar för 
utvecklingsmöjligheter i städerna, på landsbygden och längs kusterna (Danish Business 
Authority, u.å). Enligt denna lag måste en kommunplan finnas för varje kommun och en 
ny måste antas var fjärde år. Köpenhamns kommun strävar efter en övergripande 
stadsutveckling.  

Klimatplanen från år 2009 antogs för Köpenhamn av kommunfullmäktige och mål 
fastställdes för att uppnå en 20 procentig minskning av koldioxidutsläppen innan år 
2015 (The Climate Plan 2025, 2012: 6). Samtidigt formulerades en vision för en 
koldioxidneutral stad. Målet att uppnå en 20 procentig minskning av koldioxidutsläppen 
uppfylldes som förväntat. För att främja en fortsatt positiv utveckling beslutades det i 
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budgetavtalet för år 2011 att utarbeta en ny klimatplan som presenterar riktlinjer för att 
uppnå koldioxidneutralitet innan året 2025. The Climate Plan 2025 är idag Köpenhamns 
plan för att uppnå koldioxidneutralitet. Planen är ett politiskt dokument där relevanta 
initiativ har överförts från föregående plan från 2009. Den nuvarande planen är en 
holistisk plan vilket innebär att planen ser till alla samverkande faktorer inom ett visst 
geografiskt område, i detta fall Köpenhamn. Planen innehåller mål, huvudinsatser och 
initiativ som måste genomföras utan att äventyra dagens tillväxt, utvecklingen och en 
ökad livskvalitet (ibid.).  

Det finns en relation till Köpenhamns andra planer och strategier, exempelvis The 
Municipal Master Plan 2015 som anger ett strategiskt ramverk för planeringen i 
Köpenhamn under följande år (The Climate Plan 2025, 2012: 12). The City of 
Copenhagen Climate Adaptation Plan antogs också av kommunfullmäktige år 2011 och 
presenterar den fysiska planeringen för klimatbegränsningen som är nödvändig för att 
förhindra skador från alltför stora nedgångar och stigande havsnivåer under de närmaste 
hundra åren. Denna planen behandlar också andra klimatutmaningar som exempelvis de 
fysiska förändringarna som orsakas av globala koldioxidutsläpp. Andra planer som The 
Climate Plan 2025 är länkad till är lokala masterplaner, Agenda 21, The Action Plan for 
Green Mobility, The City of Copenhagen Resources and Waste Plan, och Cycling 
Strategy 2025 (ibid.). Samtidigt som planen samarbetar med andra planer för staden 
finns också ett centralt samarbete mellan myndigheter och den privata sektorn, 
universitet, investerare, regeringen och medborgare. Samarbete är ett återkommande 
verktyg som Köpenhamns stadsplanering använder sig utav även på en större skala för 
att främja stadens tillväxt. Kommunen har därför ett regionalt samarbete med Region 
Hovedstaden, Region Zealand, Region Skåne och kommuner i dessa regioner för att 
skapa Greater Copenhagen som ett utvecklingssamarbete (Municipal Plan, 2015: 2). 
Köpenhamn arbetar ständigt med att expandera infrastruktur och kollektivtrafik för att 
göra staden tillgänglig samtidigt som den ansluts till resten av världen (ibid.). 

Köpenhamn har från år 2005 till 2011 reducerat sina koldioxidutsläpp med 21 procent 
(The Climate Plan 2025, 2012: 8). Detta har gjort Köpenhamn till en inspiration för 
många stora städer runt om i världen (ibid.). Det generella målet för Köpenhamn är att 
fortsätta denna positiva utvecklingen mot en hållbar huvudstad (Copenhagen Energy 
Vision 2050, 2012: iii). Planen är en del av en större utveckling då det finns ett ideal, 
nämligen att producera noll koldioxid till år 2050. The Climate Plan 2025 är ett 
kortsiktigt mål för Köpenhamn där den långsiktiga visionen är hundra procent 
förnyelsebar energi. Idealet som en fossilfri stad är relaterad till klimatplanens 
kortsiktiga initiativ för att utvärdera ifall initiativen bidrar till att utveckla el-, värme- 
och transportsystemet i den riktningen som krävs för att möjliggöra hundra procent 
förnyelsebar energi. Målet gäller hela Danmark men planen betonar att Köpenhamn 
spelar en betydande roll i utvecklingen och bör därför prioriteras. Exempel på vad som 
kommer att krävas i Köpenhamn under de närmaste åren är beskrivet i The Climate Plan 
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2025. Utvecklingen hävdas stödja idealet och undviker samtidigt potentiella fallgropar i 
samband med de kortsiktiga målen (ibid.: ii).  

Denna inledande del av analysen ämnar att redovisa en närläsning av The Climate Plan 
2025 och hur visionen definierar koldioxidneutralitet i sin text. Kapitlet är mer 
beskrivande i sin karaktär än analyserande. Detta leder till en nära inblick av det 
empiriska materialet och hur dokumentet är konstruerat med syfte att skapa en grund för 
analysens senare delar. 

Klimatplanen definierar koldioxidneutralitet som en balansering där staden inte bidrar 
med extra koldioxid (The Climate Plan 2025, 2012: 9). Staden måste minska lika 
mycket koldioxid som det produceras. För att kunna uppnå målet förväntas de befintliga 
koldioxidutsläppen minska från 2 500 000 ton till cirka 1 150 000 ton år 2025. Detta 
görs genom att bland annat investera i fler väderkvarnar med ny teknik eller genom 
växtskog som absorberar koldioxid för att kompensera användandet av fossila bränslen 
(ibid.).  

Planen avgränsar sig till Köpenhamn där klimatmedvetandet planeras vara integrerat 
inom allt i staden (The Climate Plan 2025, 2012: 11). Fastän klimatplanen avgränsar sig 
till Köpenhamn ser planen också bortom stadens gränser genom viljan att öka 
inflytandet på den nationella och internationella agendan. På detta sätt kommer 
utmaningar och hinder som inte kan lösas av City of Copenhagen genomföras i 
partnerskap för att få de bästa resultaten för både Köpenhamn och det globala klimatet. 
Vidare arbetar planen för att bli en internationell inspiration. Då Köpenhamn redan idag 
har ett bra rykte i världen som en grön och ambitiös stad med många idéer om 
framtidens hållbarhetslösningar kan Köpenhamns inflytande som “världens första 
koldioxidneutrala huvudstad” öka takten för initiativ runt om i världens städer för en 
klimatanpassning på en global skala (ibid.).  

Klimatplanen beskrivs som mer än bara en plan 
som behandlar klimatfrågan. Planen markerar 
också hur myndigheter, universitet och företag 
måste samarbeta med varandra, hur medborgarna i 
Köpenhamn kan samverka och engagera sig själva, 
hur framtidens energibolag kommer att främja en 
resurseffektiv metropol och så vidare (The Climate 
Plan 2025, 2012: 8). För att detta ska kunna ske, 
uppmärksammar planen att medborgarna i 
Köpenhamn måste agera smartare och vara öppna 

Figur 8. Ett samarbete för att nå upp 
till målet (The Climate Plan 2025, 
2012: 29) 
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för nya möjligheter i staden. Klimatplanen argumenterar för Köpenhamn som en unik 
stad och framstående nog för att inspirera på en internationell nivå och för att 
möjliggöra plats för att experimentera med olika hållbara lösningar (ibid.: 9).  

Det första kapitlet i planen behandlar en generell presentation av Köpenhamns historia 
som hållbar och vad staden har åstadkommit (The Climate Plan 2025, 2012: 8). Ett 
fokus sätts på den koldioxidreducering som staden har arbetat med och uppnått från år 
2009. Denna reducering ger en stark framtidstro på en vidare hållbar utveckling tidigt i 
dokumentet. Det förtydligas att Köpenhamn kommer att vara världens första 
koldioxidneutrala huvudstad samtidigt som 
stadens företag och universitet kommer att 
sprida utvecklingen av gröna lösningar som 
vidare genererar arbete och tillväxt till staden. 
Det första kapitlet avslutas med en översikt över 
mål och initiativ för klimatåtgärder som fördelas 
på fyra huvudområden. Dessa huvudområden är 
energikonsumtion, energiproduktion, mobilitet 
och initiativ från kommunen. Målen för alla fyra 
huvudområdena redovisas vara kritiska för det 
övergripande målet om koldioxidneutralitet 
(ibid.: 6). De fyra huvudområdena beskriv på en 
detaljerad nivå med konkreta mål och initiativ 
som tillsammans antas bidra till en hållbar 
utveckling. 

Den största energikonsumtionen i Köpenhamn kommer från elektricitet och värme (The 
Climate Plan 2025, 2012: 28). Det är inom detta område som klimatplanen gör sin 
största inverkan. Klimatplanen betonar att år 2025 planeras energiförbrukningen i 
Köpenhamns byggnadsmaterial att minska betydligt mycket i befintliga byggnader som 
kommer att energieffektiviseras under genomgripande renoveringar. I detta område 
kommer aspekter som kostnadseffektivitet och arkitektur att följas där nya byggnader 
byggs för låg energianvändning. Ett särskilt fokus hålls på energiförbrukning i 
kommersiella och serviceföretag då det är där det finns stor potential för 
energibesparingar (ibid.). 

Målet inom energikonsumtion ska uppnå följande:  

- en 20 procentig minskning av värmekonsumtionen 
- en 20 procentig minskning i energikonsumtion inom kommersiella och 

serviceföretag 
- en 10 procentig minskning av energikonsumtion i hushåll 

Figur 9. Ett samarbete mellan de fyra 
huvudområdena (The Climate Plan 2025, 
2012: 26) 
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- installation av solceller som motsvarar en procent av elkonsumtionen (The 
Climate Plan 2025, 2012: 28). 
 

De största utmaningarna inom energikonsumtionen anses vara inom de befintliga 
byggnaderna, de nya energieffektiva byggnaderna och behovet av smartare lösningar 
som stärker balansen mellan energiproduktion och energikonsumtion (The Climate Plan 
2025, 2012: 29). Köpenhamn förväntas växa med cirka 110 000 invånare från 2011 till 
2025 och total 20 000 nya jobb kommer att behövas. Denna ökning innebär att 6,8 
miljoner kvadratmeter kommer att behöva konstrueras i staden samtidigt som det 
nykonstruerade också måste vara resurseffektivt (ibid.).  

Vid 2025 kommer kraft- och värmeproduktion i Köpenhamn att främst baseras på vind, 
sol, biomassa, geotermisk energi och avfall (The Climate Plan 2025, 2012: 36). 
Klimatplanens mål är att göra fjärrvärmen koldioxidneutral och säkra generationen av 
förnybar överskottskraft. Initiativen kommer främst att genomföras av energibolagen 
och kommer att kräva betydande infrastrukturförändringar. Genomförandet kommer att 
ske gradvis med tanke på miljömässiga och finansiella aspekter (ibid.).  

Målen för energiproduktionen är följande: 

- Distriktvärmen i Köpenhamn är koldioxidneutral 
- Elproduktion är baserad på vind och biomassa och kommer överstiga stadens 

elkonsumtion 
- Separering av plast från hushåll och företag 
- “Biogasification” av organiskt avfall (The Climate Plan 2025, 2012: 36) 

 

De största utmaningarna inom energiproduktion i staden är avreglering av 
avfallssektorn och behovet av en flexibel energiförsörjning tillsammans med behovet av 
strategisk energiplanering över kommunerna (The Climate Plan 2025, 2012: 36).  

Enligt klimatplanen kommer den gröna mobiliteten att stärkas i samband med 
utvecklingen av dokumentet City of Cyclists genom att använda nya bränslen inom 
transportsektorn, utveckling av kollektivtrafik och genomförande av intelligenta 
trafiksystem och trafikinformation (The Climate Plan 2025, 2012: 42). Grön mobilitet 
bidrar till att skapa en smartare stad som gör det snabbt och enkelt att röra sig i staden 
(ibid.).  

 



49 

 

Målen för mobilitet i Köpenhamn år 2025 är följande:  

- 75 procent av alla resor i Köpenhamn sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik 

- 50 procent av alla resor till jobb eller skola sker med cykel 
- 20 procent fler passagerare använder kollektivtrafiken i jämförelse med år 2009 
- Kollektivtrafiken är koldioxidneutral 
- 20-30 procent av alla lätta fordon använder nya bränslen som el, hydrogen, 

biogas eller bioethanol 
- 30-40 procent av alla tunga fordon använder nya bränslen (The Climate Plan 

2025, 2012: 42). 
 

Transporten släpper ut den största andelen koldioxid i Danmark (The Climate Plan 
2025, 2012: 43). År 2010 kom 22 procent av stadens totala koldioxidutsläpp från enbart 
transport. Koldioxidutsläppen anses öka under de kommande åren samtidigt som 
utsläpp från andra sektorer kommer att falla. Efterfrågan för transport växer samtidigt 
då invånarantalet ökar och det skapas även nya jobb. Befolkningsökningen framhävs 
som en stor utmaning att hantera för att uppnå koldioxidneutralitet inom grön mobilitet 
(ibid.).   

The Climate Plan 2025 (2012: 50) poängterar att staden har en stor potential för att 
inspirera världens städer. Denna inspiration innebär en reducering av 
energikonsumtionen i stadens egendom till år 2025, halvera den energi som används för 
gatubelysning och gradvis introducera grönare transportformer och nya bränslen till den 
kommunala fordonsflottan. Köpenhamn utvecklar program för transportsektorn i 
samarbete med olika aktörer. Staden fortsätter dessutom att utveckla sin gröna 
upphandlingspolitik i samarbete med aktörer, särskilt när det gäller användning, drift 
och underhåll av fastigheter och anläggningar (ibid.).  

Målen som initiativen från kommunen står inför 2025 är följande: 

- En 40 procentig minskning av energikonsumtionen i kommunala byggnader 
jämfört med år 2010 

- Alla kommunala fordon körs med el, hydrogen eller biobränslen 
- Energikonsumtionen för gatubelysning i Köpenhamn halveras i jämförelse med 

2010 
- 60 000 kvadratmeter solpaneler på befintliga kommunala byggnader och de 

nybyggda har installerats (The Climate Plan 2025, 2012: 50). 
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The Climate Plan 2025 (2012: 56) hävdar erbjuda en positiv ekonomisk bild och 
kommer med fördel att gynna befolkningen. Kostnader förväntas sjunka genom att 
omvandlingen sker gradvis, vilket innebär att befintliga fordon och anläggningar inte 
kommer att ersättas innan det är nödvändigt och byggnader kommer heller inte 
renoveras innan det behövs. Det är dock viktigt att omvandlingen inleds omedelbart. 
Det hävdas att kostnaderna ska sjunka då utvecklingen inleds med energibesparande 
åtgärder och investeringar i vindkraftverk (ibid.).  

De ekonomiska konsekvenserna är följande: 

- Klimatplanen bidrar med en positiv ekonomi eftersom fördelarna från 
energibesparingen kompenserar för den ökade kostnaden av energiproduktion 
och transport  

- Klimatplanen har en positiv effekt på den befolkningens privata ekonomi och 
även företagens ekonomi. Exempelvis antas en enbarnsfamilj som bor i en 
lägenhet med bil spara ungefär 6 500 DKK per år 

- Övergripande investeringar som kommunen gjort är ungefär 2,7 biljoner DKK 
(The Climate Plan 2025, 2012: 56). 
 

Det finns stora osäkerheter inom de ekonomiska beräkningarna. Bland annat konstaterar 
klimatplanen (2012: 56) att energiresurserna såsom kol, olja och gas kommer att stiga i 
pris i framtiden vilket gör att grön transport blir en bra investering och ett utbyte av 
dessa resurser. Osäkerheter finns dock i prisutvecklingen av fossila bränslen och 
utvecklingen inom ny transportteknik då detta enbart är ett antagande (ibid.).  

 

En övergripande sammanställning av visionen har gjorts med hjälp av begreppen 
problem, orsaker till problem och lösningar för att få en ordentlig översikt av The 
Climate Plan 2025 och de faktorer som är av vikt för de övriga teman som studien har 
disponerats i. I överblicken kommer också tio olika faktorer att undersökas för att se hur 
materialet är uppbyggt med hänsyn till uppsatsens teoretiska perspektiv. Studien 
disponeras med faktorerna kartläggning av hållbarhetstrend, visionär vision, hållbar 
vision, systematisk vision, sammanhängande vision, trovärdig vision, konkretiserad 
vision, relevant vision, nyanserad vision samt motiverande vision. Dessa faktorer samt 
överblicken av texten är av särskild betydelse som grund för analysen när det gäller hur 
visionen konstruerar hållbarhetsdiskursen. Följande avsnitt fördjupar analysen 
ytterligare.  
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Det ohållbara samhället är nära kopplat till hur mycket koldioxidutsläpp det finns i 
staden. Koldioxidutsläpp är oftast ett grundläggande problem till varför samhället inte 
uppnår hållbarhet. Det är därför viktigt att uppmärksamma ohållbara problem för att 
kunna åtgärda dem. Klimatplanen utgörs av detta grundläggande problem där 
koldioxidutsläppen präglar hela dokumentet. Det redovisas inte som ett problem 
skriftligt i visionen utan det blir istället mottagarens tolkning då det betonas att en 
minskning av koldioxidutsläppen krävs för att Köpenhamn ska utvecklas i en positiv 
riktning. I början av dokumentet sätts ett fokus på stadens tidigare utveckling från år 
2009 till 2015 som har bidragit till att minska koldioxidutsläppen i staden med 20 
procent (The Climate Plan 2025, 2012: 6). Därefter görs ett tydligt uttalande om att 
koldioxidutsläppen måste fortsätta minska i framtiden. Problemet är underliggande 
genom hela dokumentet och definieras inte alltid tydligt. Koldioxidutsläppen tolkas vara 
någonting som redan har bearbetas sedan tidigare men som fortfarande är ett problem. 
Köpenhamn är alltså fortfarande i utvecklingsstadiet för att minska koldioxidutsläppen. 
Problemet konkretiseras inte mer i dokumentet utan det tolkas vara en tydlig norm i 
samhället som mottagarna bör ha kännedom om innan planen läses igenom.  

Orsaken till koldioxidutsläppen är att det inte används tillräckligt med “grön energi” i 
staden idag. I dokumentet sägs det att transport utgör en stor del av koldioxidutsläppen, 
ungefär 22 procent av stadens totala koldioxidutsläpp där 70 procent av dessa kommer 
från enbart vägtrafik (The Climate Plan 2025, 2012: 43). Detta är även på grund av de 
fossila bränslen som används för transport. Vidare är inte energi-, värme- och 
elkonsumtionen miljöanpassat i Köpenhamn vilket leder till en ökning av konsumtionen 
och till fler koldioxidutsläpp (ibid.: 28).  

Lösningen till problemet hävdas vara att omvandla Köpenhamn till en koldioxidneutral 
huvudstad (The Climate Plan 2025, 2012: 8). Detta innebär att staden måste 
kompensera för den mängd koldioxid som släpps ut genom en rad mindre lösningar 
såsom innovation, samarbete, investeringar, avfallshantering med mera. För att 
Köpenhamn ska lösa problemet med koldioxidutsläppen anses det behövas innovation, 
samarbete och investeringar för att nå upp till målet. Visionen hävdar därför att det är 
viktigt att attrahera och behålla forskning och företag som Köpenhamn samarbetar med 
för att tillsammans skapa lösningar till utvecklingen i staden. Med hjälp av ett 
samarbete skapas nya kraftverk, olika sätt att minska kolbaserad värme, solceller 
integreras i byggnader och vindturbiner på både land och i vatten samt göra 
gatubelysningen energieffektiv. Eftersom transport är en stor faktor till 
koldioxidutsläppen anses en lösning vara att introducera “grön transport” i staden i form 
av el- och hydrogenbilar samt hybridbussar. Samtidigt som trafiken blir mer 
energieffektiv behövs också en bättre samverkan mellan olika transportsätt genom att 
samordna trafiksystemet. Detta hävdas utvecklas genom att bland annat utveckla 
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tunnelbanenätet med bussförbindelser, renovera stationer samt expandera 
cykelbanenätet för att ansluta till stationer och fler stadsområden.  

En del av lösningen är att ha ett aktivt medborgardeltagande för att skapa motivation i 
staden. Genom att hålla en introduktion av olika sorters klimatbeteende och främja 
staden med kunskap och erfarenhet genom riktlinjer anses ett klimatbeteende gynnas i 
Köpenhamn.  

 

Den diskursiva praktiken handlar om produktionen och konsumtionen av texter. I detta 
avsnitt ligger ett fokus på att studera intertextualiteten, det vill säga klimatplanens 
beroende av olika teorier som har fört produktionen framåt. En vision bör ha en 
teoretisk grund till de strategier och mål som presenteras. Visionen har exempelvis en 
relation till hållbarhetsdiskursen och baseras på denna. Genom att analysera planens 
relation till hållbarhet där analysen är att söka efter hållbarhetstrender och hållbara 
kriterier som visionen grundar sig på, kan studien få en insikt om hur visionen har 
producerats och även om mottagarens tolkning av produktionen.  

Genom att analysera hållbar utveckling, de politiska ramar och inställningar till 
förändring som The Climate Plan 2025 präglas av kan frågan om vad för sorts vision 
Köpenhamn framhäver i sitt dokument och hur koldioxidneutralitet förstås genom 
hållbarhetstrenderna status quo, reform och transformation besvaras. Följande avsnitt 
kommer att redovisa detta.   

Klimatplanen anser att det krävs en betydande utveckling av samhällets strukturer till 
följd av dagens klimatförändring och urbanisering. Förhållandet mellan människan och 
miljön är relevant att undersöka eftersom det är detta förhållande som påverkar dagens 
klimatförändring. Klimatplanen pekar ut ett antal faktorer och tendenser i staden som 
tycks vara orsakerna till varför problemet med koldioxidutsläppen uppstår. Ett exempel 
utdraget från klimatplanen är:   

“To achieve carbon neutrality in 2025, Copenhagen must use less energy than it does today and 
also switch to green energy production. To counteract continuing emissions from e.g. transport, 
Copenhagen must produce a surplus of green energy corresponding to these emissions” (The 
Climate Plan 2025, 2012: 8-9). 

Det intressanta här är att analysera textens produktionssammanhang, det vill säga hur 
hållbarhetsdiskursen tolkas i visionen. Det som tolkas från texten är att Köpenhamn som 
samhälle har en tendens att förbruka stora mängder energi och släppa ut mycket 
koldioxid på grund av bland annat transportering med bil inom och utanför staden. 
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Visionen fokuserar på att skapa en framtidsbild av Köpenhamn som beskrivs som 
“grönare” än vad staden är idag och som gynnar alla i samhället samtidigt som miljön 
värnas. Som Köpenhamn ser ut idag tolkas staden vara problematisk på grund av 
koldioxidutsläppen, likt reformisternas tankesätt inom hållbar utveckling. 

Visionen betonar att utvecklingen bör ske i samarbete med samhällets aktörer och därför 
är det viktigt att uppmärksamma mottagarens, det vill säga medborgarnas tolkning av 
produktionen. Visionen påpekar att Köpenhamn har kommit en lång väg inom 
hållbarhetstänket eftersom medborgarna är villiga att stödja en hållbar utveckling. Detta 
påstående hänvisas till att många i Köpenhamn redan idag använder sig av cykeln 
istället för bilen. Det planen konstaterar är att processen till att förändra dagliga vanor 
hos medborgarna redan har börjat. Klimatplanen utgör dock fortfarande ett ansvar att 
påverka mottagarens tolkning av visionen på rätt sätt. Det finns det en mängd 
medborgare som redan har ett hållbarhetstänk samtidigt som det uppmärksammas att det 
ändå finns en brist på kunskap i samhället. Något som leder till att vardagliga rutiner 
och tendenser behålls och stadens hållbara utveckling begränsas. Planen arbetar därför 
för att främja ett aktivt deltagande och samarbete med olika aktörer och uttrycker sig på 
följande sätt: 

“The Climate Plan will result in huge amounts of information and will be accumulating 
knowledge in numerous fields. It is of vital importance for the implementation that experience 
and knowledge is shared with relevant internal and external players as far as possible on national 
and international levels” (The Climate Plan 2025, 2012: 21). 

För att uppnå hållbar utveckling förtydligas det att medborgarna, politik, företag och 
universitet måste vara engagerade och sträva mot ett gemensamt mål. Miljöfrågorna i 
visionen integreras i dokumentet och anses också integreras i samhället genom att 
tillföra staden med olika riktlinjer som gynnar båda parter. Ett exempel på hur 
klimatplanen presenterar detta är följande: 

“...the City of Copenhagen will offer road users the best possible information enabling them to 
select the best mode of transport at any time” (The Climate Plan 2025, 2012: 42).  

Det är enligt klimatplanen viktigt att uppmärksamma relationen mellan miljön och 
samhället, vilket även framhålls inom transformisterna. Transformisterna menar att 
problem som uppkommer i staden är förankrade i grundläggande funktioner i samhället 
och hur människor relaterar till miljön (Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005: 45). Det 
är enligt transformisterna nödvändigt att ha mänskliga relationer till miljön om 
hållbarhet ska uppnås. För att motivera människor måste de involveras i en social och 
politisk handling (ibid.). Avsikten är att det krävs en introduktion, information och ett 
kunskapsutbyte om vad hållbar utveckling innebär, vad varje enskild individ kan göra 
och även vad människor tillsammans som ett kollektiv kan göra för att uppnå hållbarhet. 
Klimatplanen håller även motivationen uppe genom att informera att hållbarhet gynnar 
människor också. 
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Ett av de största målen i visionen är att byta ut fossila bränslen till förnyelsebara 
bränslen. Statliga organ inom reformen såsom Royal Commission on Environmental 
Pollution (RCEP) och vissa delar av kommunerna såsom International Council for 
Local Environment Initiatives (ICLEI) betonar exempelvis en förändring av 
energianvändningen från fossila bränslen till förnybara källor (Hopwood, Mellor och 
O’Brien, 2005: 43). Idealet om ett fossilfritt Danmark har satts upp till 2050, där 
klimatplanen bidrar med påtagliga förändringar i denna process. Ny teknologi 
uppmärksammas som en viktig grundläggande del för att skydda miljön och att minska 
användningen av fossila bränslen inom företag och transport. Detta är också någonting 
som behandlas i reformtrenden, det vill säga att de nuvarande företagen är en av de 
största farorna för hållbar utveckling på grund av dess miljöförstöring (Hopwood, 
Mellor och O’Brien, 2005: 44). Reformisterna ser också tekniken som en bidragande 
faktor till hållbar utveckling (ibid.).  

Visionen strävar efter att uppnå sitt mål inom en lång tidsperiod med få förändringar i 
taget och har därför satt sitt mål till år 2025. Köpenhamn har en tidskrävande process 
för att uppnå hållbarhet, vilket också behandlas i reformisternas tankesätt om att 
hållbarhet inte uppnås över en natt, utan att det är en process. Samhället och dess 
tendenser bör sakta förändras ifall hållbarhet ska uppnås (Hopwood, Mellor och 
O’Brien, 2005: 43). Reformisterna accepterar stora förändringar i politik och livsstil och 
ser detta som nödvändigt. Dessa anses uppnås med tiden inom nuvarande sociala och 
ekonomiska strukturer (ibid.).  

Eftersom klimatplanen baseras på de samhällsproblem som drabbar miljön kan planen 
inte relateras till trenden status quo. Reformisterna och transformisterna ser ett värde i 
att värna om miljön och att miljön är grunden för en hållbar utveckling medan 
anhängarna av status quo anser att teknologin kan ersätta miljön. Det finns en svag 
förbindelse till ekologisk hållbarhet inom denna trenden vilket säger emot visionens 
värderingar om en hållbar utveckling samt dess mål om en koldioxidneutral huvudstad. 
Behovet av att stärka demokratin är heller inte av betydelse inom trenden. Likt 
reformisterna och transformisterna ser anhängare av status quo behovet av en 
förändring, dock utan att uppmärksamma miljö- eller samhällsproblem (Hopwood, 
Mellor och O’Brien, 2005: 42).  

Klimatplanen argumenterar även för att det krävs investeringar inom många områden 
för att visionen ska nå upp till sitt mål. Dessa investeringar anses leda till en positiv 
ekonomi och även till en grön tillväxt. Status quo hävdar att tillväxt leder till hållbar 
utveckling medan klimatplanen betonar motsatsen, att hållbar utveckling leder till en 
grön tillväxt eftersom staden kommer med tiden att vinna på utvecklingen, både 
ekonomiskt och miljömässigt. Utvecklingen anses leda till ekonomiska vinster i 
framtiden för både kommunen, företag och medborgare genom energibesparingar och 
nya jobb. Eftersom tidsplanen är satt till år 2025 kommer relevanta förändringar att ske 
när det finns resurser till det. Status quo hävdar att det krävs ett starkt kapital redan från 
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början för att hållbarhet ska kunna uppnås. I klimatplanen är detta någonting som 
utvecklas med tiden. Visionen påstår att staden kommer i framtiden att få tillbaka det 
som har investerats och samtidigt gynna miljön. Detta är ytterligare en argumentation 
till varför status quo inte återfinns i klimatplanen. Klimatplanens syfte är att bli en 
internationell inspiration och låta världens länder applicera de strategier som 
Köpenhamn applicerar i staden. Ifall status quo hade varit närvarande i visionen hade 
alla länder inte kunnat följa planens strategier eftersom det inte finns något tecken på 
global jämställdhet inom trenden. Trenden tolkas förvänta sig att alla länder i världen 
har samma förutsättningar och kan därför starta processen till en hållbar utveckling 
genom tillväxt.  

 

Klimatplanen har kartlagts utifrån Hopwood, Mellor och O’Briens (2005) teori om 
hållbarhetstrender för att presentera textens produktionssammanhang. Ett fokus har varit 
att studera hur texten är producerad och hur den tolkas av mottagaren. Det är viktigt att i 
denna del av analysen betona vem det är som har producerat visionen. Klimatplanen är 
ett politiskt dokument som har utarbetats med hjälp av regeringen, kommunen, 
näringslivet, företag, organisationer och forskningsinstitutioner. Detta samarbete har lett 
hållbarhetsdiskursen till en viss trend inom hållbarhet som med hjälp av Hopwood, 
Mellor och O’Brien (2005) har definierats.  

Politiken står till grund för att uppnå hållbar utveckling genom radikala förändringar 
med hjälp av ny teknik, innovation, deltagande, förnyelsebara bränslen, riktlinjer, 
reglering, relationen mellan människan och miljön samt investeringar. Dessa radikala 
förändringar återfinns i både reform- och tranformationstrenden. Klimatplanen 
syntetiserar både miljön och det socioekonomiska i samhället och tolkas därför att 
kartläggas som en mer radikal variant av reform. Denna tolkning grundas på 
klimatplanen och reformisternas fokus på ett kunskapsutbyte och deltagande i 
utvecklingen. Kunskapsutbytet inom reformen tolkas inte fokusera på relationen mellan 
miljö och människa utan på ny teknologi och regleringar. Detta säger emot 
klimatplanens riktlinjer eftersom relationer, ny teknologi och nya regleringar är ett 
fokus i visionen. Klimatplanen lutar sig mot transformationstrenden då denna ämnar att 
motivera människor att värna om miljön och innebär radikala förändringar i samhället. 
Genom ny och effektiv teknologi medföljer även en ekonomiskt vinst för allmänheten 
som i sin tur används som en motiverande faktor för deras deltagande. Med andra ord 
inriktar sig produktionen av dokumentet på människors behov och involvering för att 
skapa positiva tolkningar. Medan reformisterna betonar ett deltagande inom företag och 
regering uppmärksammar transformisterna allmänheten ytterligare ett steg och påpekar 
att deltagande ska främjas oberoende av kön, klass eller politisk åsikt (Hopwood, 
Mellor och O’Brien, 2005: 46). Transformisterna har ett stort engagemang för social 
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rättvisa med tanke på försörjning, god hälsa samt prisvärda och tillräckliga resurser för 
alla. Klimatplanen poängterar även detta genom begreppet koldioxidneutralitet, vilket 
definieras som en hållbar utveckling samt en ekonomisk vinst för medborgare som 
tillämpar planens strategier. The Climate Plan 2025, likaså transformisterna sätter ett 
värde på att medborgarna ska ha mer kontroll över utvecklingen. Detta möjliggörs i 
Köpenhamn eftersom medborgarna får tillgång till att exempelvis köpa vindkraft för att 
få en känsla om ett aktivt deltagande. Mottagarens tolkning tyder på en positivitet där 
visionen framhäver att mottagarens handlingar är viktiga i framtiden. 

Den diskursiva praktiken redovisar en riktning för hur klimatplanen kan relateras till 
olika hållbarhetstrender. Klimatplanen intar en position inom trenden reform och nästan 
på gränsen till transformation på grund av planens radikala sätt att hantera 
hållbarhetsdiskursen. Positionen ligger nära intill The Real World Coalition eftersom 
klimatplanen behandlar ett övergripande mål som även TRWC gör, det vill säga ett mål 
om att byta ut fossila bränslen till förnyelsebara bränslen. Utbytet av fossila bränslen är 
av särskild betydelse för klimatplanen eftersom det handlar om en process inom ett 
större sammanhang, nämligen idealet att bli en fossilfri stad år 2050. Klimatplanens 
position baseras därför på en radikal reformistisk trend som fokuserar på att minska 
koldioxidutsläppen samtidigt som socioekonomiska värden gynnas. Positionen markerar 
även att det handlar om ett teknocentriskt och ekocentriskt perspektiv som 
uppmärksammar jämlikhet i samhället. Klimatplanen kan ses utifrån Schumachers 
(Hopwood, Mellor och O’Brien, 2005) position som argumenterar att småskaligt och 
lokalt är mer hållbart än globalt. En placering inom detta område anses irrelevant 
eftersom planen betonar att en global hållbarhet måste utvecklas. Trenderna som är 
placerade utanför den gråa skuggningen i diagrammet uppmärksammar antingen 
miljöproblem eller socioekonomiska problem medan skuggningen representerar trender 
som syntetiserar både miljön och samhället. Genom att ha identifierat 
hållbarhetstrenden har visionens diskursiva praktik analyserats och produktionen av 
texten samt mottagarens tolkning tydliggjorts då hållbarhetsperspektivet presenteras. En 
ungefärlig placering av The Climate Plan 2025 i förhållande till Hopwood, Mellor och 
O’Briens (2005) trender presenteras i diagrammet nedan: 
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Figur 10. Placering av The Climate Plan 2025:s hållbarhetstrend i Hopwood, Mellor och O’Briens 
(2005) diagram 

 

Med hjälp av hållbarhetskriterierna för visioner kan The Climate Plan 2025:s 
produktion analyseras ytterligare samt hur den hållbara visionen tolkas vara för 
mottagaren. Den diskursiva praktiken bidrar med att studera hur diskursen har skapats 
med hjälp av tio hållbarhetskriterier som visioner bör grundas på.  

För att klimatplanen ska vara en visionär vision måste ett önskvärt tillstånd som är 
normativt i samhället beskrivas. Klimatplanen gör detta genom att ha utarbetats i 
samarbete med kommunen, näringslivet, regeringen, företag, organisationer samt 
forskningsinstitutioner för att skapa ett bredare nätverk för ett gemensamt önskvärt 
tillstånd i framtiden. Visionen betonar även att arbetet kräver ett vidare samarbete med 
medborgare, organisationer, universitet och andra utbildningar, privata företag och 
regeringen (The Climate Plan 2025, 2012: 4). Detta innebär ett holistiskt perspektiv 
eftersom visionen ser till alla samverkande faktorer inom Köpenhamn med en viss 
prioritering på fyra huvudområden: energikonsumtion, energiproduktion, grön mobilitet 
och initiativ från kommunen. Det förtydligas i planen att syftet är att presentera en 
utopisk framtid som anses kunna utvecklas till 2025: 
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“Copenhagen wants to be the world’s first carbon neutral capital in 2025” (The Climate Plan 
2025, 2012: 4). 

För att planen ska vara holistisk krävs det ett samarbete mellan stadens olika aktörer och 
visionen. Detta är en faktor som är viktigt i visionära uttalanden för att motivera staden 
(Wiek och Iwaniec, 2013: 500). Det är även viktigt att skalan på visionen 
överensstämmer med det som bestäms i visionsprocessen (ibid.). Skalan i visionen 
presenteras som stor nog att inspirera andra länder globalt och liten nog att testa nya 
lösningar inom. Köpenhamns skala presenteras som rätt anpassad till visionen genom 
följande påstående: 

“Copenhagen is unique. Copenhagen is a metropolis large enough for its climate solutions to be 
interesting in an international context, but also small and manageable enough to test out new, 
smart solutions. The city is growing and consequently there are large urban development areas 
where trials and demonstrations of new solutions and new thinking can take place on a large 
scale” (The Climate Plan 2025, 2012: 9). 

Även en utveckling utanför visionens gränser planeras eftersom visionen hävdar att 
initiativen kommer att inspirera andra länder. En utopisk framtid planeras därför inte 
bara för Köpenhamn i visionen, utan initiativen tros föras vidare i ett större, holistiskt 
perspektiv som når ut till ett bredare nätverk:  

“By optimising the solutions for Copenhagen, great efficiency gains will be achieved together 
with excellent opportunities for trading them on a global scale” (The Climate Plan 2025, 2012: 
20). 

Planen tolkas ha en strategi att undvika oönskade faktorer genom sättet att inkludera alla 
samhällets aktörer och att utlova att allas ekonomi och välmående kommer att främjas.  

Det finns många olika begrepp som används för att behandla hållbarhetsdiskursen. 
Koldioxidneutralitet är bara ett av dessa begrepp som klimatplanen använder sig utav 
för att konstruera visionen. Den önskvärda framtiden identifieras som världens första 
koldioxidneutrala huvudstad som i sin tur anses bli hållbar när målet har uppnåtts. 
Eftersom visionen sätter ett fokus på koldioxidneutralitet förekommer termen hållbar 
utveckling enstaka gånger och uppmärksammas inte i texten, utan det lämnas öppet för 
mottagaren att tolka istället. Texten i visionen uppmärksammar inte att klimatplanen 
enbart är en process till att uppnå hållbarhet i staden. Ett exempel från visionen där det 
talas om hållbar bebyggelse med låg energikonsumtion är följande: 

“The initiatives include close collaboration with construction sector players about 
sustainable and energy-efficient urban development as well as analyses of the optimal 
method to supply new urban areas with energy in the future” (The Climate Plan 2025, 
2012: 32). 
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Det tolkas att genom införing av låg energikonsumtion i ny bebyggelse kan hållbar 
stadsutveckling uppnås till viss del. Visionen presenterar inte en överblick av hållbar 
utveckling i sig, utan tolkas istället presentera en process som börjar med 
koldioxidneutralitet, som sedan leder till det övergripande målet om hållbar utveckling. 
Visionen fokuserar på att presentera de olika lösningarna och strategierna som bidrar till 
koldioxidneutralitet istället för att argumentera för hållbar utveckling. Vidare beskrivs 
inte begreppet ordentligt i hållbarhetstermer utan istället på följande sätt:  

“...power consumption in Copenhagen is carbon neutral when the production of renewable 
energy power equals the quantity used by the city” (The Climate Plan 2025, 2012: 11). 

Istället för att uppmärksamma hållbar utveckling i visionen finns det ett fokus på enbart 
koldioxidneutralitet och hur detta uppnås. Det kan antas att processen till 
koldioxidneutralitet förknippas med termen hållbar utveckling eftersom det tydligt 
framkommer i texten att visionen kommer att möta dagens behov utan att påverka 
framtida generationers behov. Det handlar om att förutse att resurser är tillgängliga, 
användbara och prisvärda för befolkningen i den mängd som krävs nu och i framtiden, 
vilket betonas i visionen. De fristående dokument som står i relation till klimatplanen 
uppmärksammar dock att målet om en koldioxidneutral stad är enbart en del av 
processen till hållbar utveckling eftersom idealet är att staden blir fossilfri till år 2050.  

Kriteriet för en hållbar vision innebär att visionen har en normativ kvalitet eftersom 
hållbarhet presenterar vad som avses med en “god” utveckling. I klimatplanen 
presenteras en “god” utveckling som en koldioxidneutral stad där medborgare, 
organisationer, företag och kommunen arbetar tillsammans för att skapa en framtid som 
gynnar både dem själva och miljön på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt sätt. För att 
nå upp till detta påpekar klimatplanen (2012: 37, 13-14) att det krävs radikala 
omvandlingar såsom ett utbyte av fossila bränslen till förnyelsebara bränslen.  

The Climate Plan 2025 presenterar fyra individuella huvudområden som planen arbetar 
inom. Dessa områden är energikonsumtion, energiproduktion, mobilitet och initiativ 
från kommunen. Områdena är individuella i sin karaktär men samtidigt 
sammankopplade genom underliggande systematiska relationer. De faktorer som 
visionen presenterar beter sig snarare holistiskt än oberoende då de täcker ett större 
område genom att arbeta tillsammans. En strategi för en systematisk vision är bland 
annat det samarbete mellan kommunen, företag, universitet, medborgare som 
klimatplanen förespråkar. Detta gör att visionen blir sammankopplad till flera enheter 
genom systematiska relationer och bildar en gemensam och systematisk vision.  

En systematik ger visionen en konstruerande kvalitet där det är viktigt att presentera 
olika delar såsom målsättningar och mål för att visa hur det framtida tillståndet fungerar 
(Wiek och Iwaniec, 2013: 501). En systematisk vision är exempelvis inte bara en lista 
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över mål utan förklarar systematiken hur staden är strukturerad och fungerar i den 
förutspådda framtiden, vilket leder till att visionen sakta konstrueras med vissa mål som 
grund (ibid.). Klimatplanen är strukturerad på så sätt att konkreta mål och initiativ 
presenteras, som sedan tillsammans leder Köpenhamn till målet som koldioxidneutral. 
Områdena energikonsumtion, energiproduktion, mobilitet och initiativ från kommunen 
visas individuellt samtidigt som de knyts samman till varandra samt med andra 
målsättningar för visionen. Dessa faktorer bidrar till att konstruera en uppfattning om 
stadens framtid. Klimatplanen presenterar en mer exakt väg om hur den önskvärda 
framtiden i Köpenhamn skapas. En kontrast till en systematisk vision är självständiga 
mål och problem (Wiek och Iwaniec, 2013: 501). Dessa kan återfinnas i de dokument 
som klimatplanen relaterar till, exempelvis i City of Cyclists där den enda faktorn som 
presenteras är cyklisternas miljö. I dokumenten presenteras problem som enbart berör 
cyklisterna och självständiga mål om exempelvis cykelvägar och restider. Tillsammans 
skapar dessa fristående dokument ett sammanhängande nät som bidrar till en fördjupad 
kunskap hos mottagaren för klimatplanens olika områden. Med hjälp av dokumenten 
kan visionen bilda systematiska relationer då det finns ett systemtänk där en bättre 
orientation och beslutsstöd skapas.  

Ifall en vision är osammanhängande finns det en stor risk att visionens mål inte uppfylls 
(Wiek och Iwaniec, 2013: 501). Det är därför viktigt att visioner består av kompatibla 
mål och är fri från inkonsekvenser och konflikter. För att klimatplanen ska presenteras 
som en sammanhängande vision bör den innehålla incitament som är gynnsamma för en 
hållbar utveckling. Exempel på detta i staden kan bland annat vara sociala normer, 
transportsystem och energieffektivitet. Klimatplanen har ett tydligt syfte och mål att 
uppnå koldioxidneutralitet till år 2025 och för att kunna uppnå detta målet finns det ett 
antal delmål som först måste uppfyllas. Dessa delmål är en minskning av 
koldioxidutsläppen, medborgarnas stöd och engagemang, energibesparing, nya 
bränslen, en attraktiv kunskapsmiljö med mera. Delmålen består i sin tur av ytterligare 
strategier för att de ska kunna uppnås. Exempel på dessa är avfallshantering, 
investeringar, medborgardeltagande, elbilar och solceller. Klimatplanen beskriver dessa 
strategier som delmoment under processens gång och presenterar att vissa strategier 
prioriteras före andra. Ett exempel från klimatplanen är:  

“The individual initiatives will be implemented on a current basis and will be prioritised for 
optimal coherence between climate, economy and the city development. Some initiatives will be 
implemented in one go such as the establishment of a new incineration plant, yet others will be 
implemented in the course of several years such as street lighting” (The Climate Plan 2025, 
2012: 15). 

Detta utdrag från klimatplanen betonar att vissa initiativ kommer att implementeras så 
fort som möjligt medan andra lämnas utrymme för att implementeras senare. De 
initiativ som implementeras först anses vara mest lämpliga och med de bästa 
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förutsättningarna för klimat, ekonomi och stadsutvecklingen medan de initiativ som 
exempelvis att göra gatubelysningen energieffektiv tar längre tid att implementera och 
fördelas därför under en längre tidsperiod. Andra initiativ som exempelvis att 
implementera förnybara energikällor påstås också ta längre tid beroende på miljön och 
ekonomiska aspekter.  

Klimatplanen visar dock några tecken på inkonsekvenser eftersom det finns en stor tillit 
för prisutvecklingen av fossila bränslen:  

“The price of fossil fuels is expected to rise while it is likely to drop for green fuels and the new, 
promising technologies which make use of them. In this way, investing in green fuels might 
prove to be a longterm benefit – as cheaper fuels for transport and the development of new 
technologies” (The Climate Plan 2025, 2012: 12). 

Denna tillit baseras på att priserna för kol, olja och gas redan är höga idag och kommer 
därför stiga i pris i framtiden. De ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma 
nämns i slutet av visionen som osäkerheten om prisutvecklingen av fossila bränslen: 

“There are considerable uncertainties connected with a number of the preconditions for the 
economic calculations – including among others the price development of fossil fuels and the 
progress within new transport technologies. For this reason, it is difficult to ascertain how risky 
rising and increasingly fluctuating energy prices will turn out to be for the people of Copenhagen 
and the City Administration. On the other hand, there can be no doubt that the CPH 2025 
Climate Plan will reduce these risks considerably” (The Climate Plan 2025, 2012: 56). 

Denna redovisning visar att klimatplanen är till viss del en sammanhängande vision 
eftersom visionen innehåller tillräckligt med mål bestående av välutvecklade tidsplaner 
och är gynnsamma för att Köpenhamn ska bli koldioxidneutral. Visionen tolkas vara 
väldigt säker på sitt resultat när det alltid finns en risk att resultatet inte uppnås. 
Påståendet om utbytet av fossila bränslen baseras inte på trovärdiga referenser och kan 
därför leda till en inkonsekvens och en konflikt i framtiden då det inte längre blir 
prisvärt med förnyelsebara källor. Visionen består isåfall av en självmotsägelse som 
riskerar att målet inte uppfylls.  

Visioner bör inte vara vilseledande utan istället bör de vara idealistiska, öppna, 
innovativa och inte alltför realistiska (Wiek och Iwaniec, 2013: 502). Det som menas 
med inte allt för realistiska är att det finns en spänning mellan trovärdighet och visionärt 
som försonas i en vision. För att en vision ska uppnå trovärdighet kan visionen utnyttja 
den produktiva spänningen mellan vad som är möjligt och vad som är önskvärt (ibid.). 
Klimatplanen presenterar att visionen medför element som har implementerats tidigare 
och har visat sig vara realiserbara då de har uppfyllts. Klimatplanen som varade från 
2009 till 2015 har framgångsrikt uppnått målet att minska koldioxidutsläppen med 20 
procent i Köpenhamn. Denna bedrift använder klimatplanen som en grund för vad som 
är möjligt. Vidare är det som är önskvärt en fortsatt minskning av koldioxidutsläppen. 
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Denna önskvärda framtid baseras på insikten att det som är pragmatiskt möjligt inte är 
beroende av våra fantasier, utan istället formade av våra visioner.  

The Climate Plan 2025 är en förlängd vision av den första klimatplanen för att uppnå en 
större utveckling i staden med den föregående planen som inspiration. Klimatplanen 
refererar följaktligen till planen från 2009 som empiriskt bevis. Visionen använder detta 
som underlag för att kunna bevisa att en utveckling av koldioxidneutralitet är trovärdigt 
i framtiden:  

With the Copenhagen Climate Plan 2009, activities were initiated to significantly reduce CO2 
emissions. These activities will be continued with the CPH 2025 Climate Plan” (The Climate 
Plan 2025, 2012: 9). 

Klimatplanen är grundad i verkligheten eftersom den hänvisar till den tidigare versionen 
från 2009. Detta anses uppnå konsensus av en trovärdig vision. Förutom detta relaterar 
klimatplanen till The Action Plan for Green Mobility, The City of Copenhagen 
Resources and Waste Plan samt Copenhagen City of Cyclists som behandlar varje 
ämnesområde på djupet. Klimatplanen blir genom dessa relaterade dokument mer 
trovärdig än om visionen står för sig självt.  

Syftet med att visionen ska vara trovärdig är att stadens aktörer ska uppmärksammas för 
att processen sedan ska leda till ett aktivt deltagande. Klimatplanen eftersträvar ett 
konsensusbyggande för att leda till en trovärdig vision.  

Visioner måste konkretiseras för att bli meningsfulla för en bred publik (Wiek och 
Iwaniec, 2013: 502). Ifall visionen är abstrakt blir det otydligt vad som vill förmedlas. 
Kriteriet för en konkretiserad vision består av två funktioner, nämligen att möjliggöra en 
förståelse för visionen och att ge en tydlig vägledning genom referenspunkter för att 
utforma, övervaka och utvärdera politik och program (ibid.). Klimatplanen tolkas vara 
en konkret vision eftersom det presenteras en hel del detaljer om hur 
koldioxidneutralitet uppnås genom samarbete och engagemang i staden. Genom 
medborgardeltagande processer möjliggör planen en förståelse för visionen och även för 
samhällets åsikter. En konkret vision handlar om att öka förståelsen av olika 
intressegrupper vilket planen arbetar med genom engagemanget att samarbeta med flera 
aktörer såsom företag, universitet, experter och medborgare. Detta samarbete bidrar till 
kärnan i hållbara visioner som orienterar planering och beslutsfattande och för olika 
intressenter från samhället ihop för ett kunskapsutbyte om vad som är hållbart och 
realistiskt. Det är dock oklart hur mycket hänsyn visionen tar till medborgarnas åsikter i 
själva utarbetandet av visionen. Denna osäkerhet har byggts upp eftersom det inte 
nämns någonting om att medborgare har varit med i processen om att skapa den 
önskvärda framtiden. 
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Visionen konkretiseras vidare genom de specifika målen som är återkommande i 
dokumentet och som delas upp inom fyra huvudområden, energikonsumtion, 
energiproduktion, mobilitet och initiativ från kommunen. Inom dessa områden anser 
klimatplanen att det är avgörande att minska koldioxidutsläppen för att målet om 
koldioxidneutralitet ska kunna uppnås:  

“To help make the goal tangible, this Plan contains specific goals within the four themes of 
energy consumption, energy production, green mobility and City Administration initiatives” 
(The Climate Plan 2025, 2012: 13). 

Specifika mål ger visioner en hållbar status men inte enbart genom att referera till ett 
tidigare projekt, som visionen gör med klimatplanen från 2009, och hävda att “det ska 
bli bättre än förra året”. Klimatplanen hävdas utvecklas mer än klimatplanen från 2009 
om planen uppnår de mål som prioriteras genom hela visionen. Förutom de fyra 
huvudområdena framställer klimatplanen även tydliga riktlinjer för både medborgare, 
företag och forskning för att strategierna ska hanteras inom varje huvudområde. Ett 
exempel på detta är strategin för en minskning av energikonsumtionen i 
byggnadssektorn som även kallas Energy retrofitting the homes. Strategin sägs fungera 
som en riktlinje för både stadsförvaltningen och byggnadssektorn för att hantera 
framtida planering av byggnadernas omvandling till energieffektiva byggnader. Saving 
Energy in the Home är ett exempel på en riktlinje som handlar om att spara energi 
genom att ändra medborgarnas vanor som exempelvis användningen av energieffektiva 
värmesystem (The Climate Plan 2025, 2012: 28). Kommunen planeras även att ge ut 
riktlinjer för hur solpaneler ska installeras i förhållande till stadens arkitektur. Med hjälp 
av riktlinjer inom olika strategier förses samhällets aktörer med en insikt om hur målen 
ska bedrivas samtidigt som implementeringen av strategier underlättas. 

Klimatplanen presenterar genomgående att målet om en koldioxidneutral huvudstad 
beror på människorna som bor i staden. Visionen är alltid beroende av människors 
handlingar och aktiviteter, roller och ansvar samt motiv och regler. Dessa är faktorer 
som skapar den önskvärda framtiden och gör visionen relevant (Wiek och Iwaniec, 
2013: 502-503). För att göra visionen relevant måste visionen förutse vem som gör vad i 
den planerade framtiden, var, varför, hur och med vilka konsekvenser (ibid.: 502). 
Svaret på frågan var, vem som gör vad i den planerade framtiden och hur presenteras 
inledningsvis i klimatplanen. Vidare tydliggörs det att processen är ett samarbete mellan 
kommun, universitet, företag och medborgare som utspelar sig om vem. Deras uppgifter 
skiljer sig dock åt i planen. Kommunens initiativ är att förse samhället med riktlinjer för 
utvecklingen som bidrar med kunskap till universitet, företag och medborgare. 
Universitet i sin tur bidrar med forskning och ny teknologi som sedan implementeras i 
staden. För att ny teknologi ska implementeras måste företag och visionen ha ett 
gemensamt mål om framtiden. Ny energieffektiv teknologi planeras inom företag och i 
kommunen vilket leds med hjälp av de riktlinjer som kommunen har satt upp. 
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Utvecklingen är sedan beroende av medborgarna som måste anpassa sig till dessa 
förändringar genom att exempelvis välja en mer klimatsmart transportering som gång, 
cykel, kollektivtrafik och även elbilar. Medborgarna bidrar även till stadens utveckling 
genom att välja att energieffektivisera sina lägenheter och sortera sina avfall. Visionen 
betonar medborgarnas tidigare engagemang att vara en del av målet från år 2009, det 
vill säga minskningen på 20 procent av koldioxidutsläppen bevisar att målet inte är 
orimligt utan istället beroende på hur människor hanterar visionen. Klimatplanen 
besvarar på detta sätt frågan om vem som gör vad i den planerade framtiden.  

Varför initiativen görs är också en fråga om relevans och tolkas vara för att minska  
koldioxidutsläppen. Konsekvenserna med visionen redovisas ingående i hela 
dokumentet med både positiva och negativa aspekter. Ett exempel på hur visionen 
redovisar en konsekvens är följande:  

“It may seem surprising that a positive economy picture will be the result of making Copenhagen 
carbon neutral and that the consequences for the municipal investment are relatively minor” (The 
Climate Plan 2025, 2012: 56). 

Svaret på frågan varför visionens mål ska uppfyllas anses vara att både miljön och 
medborgarna ska gynnas. Miljön gynnas genom att koldioxidutsläppen minskas 
betydligt mycket i jämförelse med dagens utsläpp och människor gynnas genom att 
luften är renare, fler jobb skapas och nya transportsätt som gång, cykel, kollektivtrafik 
och elbilar främjas vilket bidrar till en hälsosammare vardag, kortare restider och en 
ekonomisk vinst. Det är inte bara de nya jobben och de nyutvecklade transportsätten 
som bidrar till att medborgarna får en ekonomisk vinst. Detta anses inträffa även med 
tiden genom att exempelvis energieffektivisera hushållen. 

En vision är en önskvärd framtid men består samtidigt av element där alla inte är lika 
önskade (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). Därför behöver en vision vara nyanserad med 
värdebelastade perspektiv, vanligtvis genom att prioritera vissa områden. Genom att 
skilja mellan olika önskemål kan prioriteringar simplifieras för att komplexa visioner 
ska förstås (ibid.). Klimatplanen prioriterar energikonsumtion, energiproduktion, 
mobilitet och initiativ från kommunen. Områdena är enligt visionen viktiga att prioritera 
eftersom en minskning av koldioxidutsläpp anses krävas i alla fyra områdena för att 
uppnå målet om koldioxidneutralitet. De fyra huvudområdena påstås därför vara det 
som är önskvärt att utveckla i Köpenhamn. En prioritering av dessa områden bidrar till 
riktlinjer för processen och beslutsfattandet. Det betonas även att investeringar krävs 
inom dessa områden för att påbörja visionens process. Genom denna prioritering 
förenklas visionen betydligt mycket och gör det enklare för mottagaren att förstå vad 
som är önskvärt.  
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Ytterligare en förenkling av visionens mål görs med hjälp av  The Action Plan for 
Green Mobility, The City of Copenhagen Resources and Waste Plan samt Copenhagen 
City of Cyclists som beskriver målen på djupet. The Climate Plan 2025 refererar enbart 
till dessa dokument och låter mottagaren själv sätta sig in i och läsa dokumenten 
separat, vilket är lätt hänt att det glöms bort. En tillgänglig fördjupning av 
huvudområdena i själva klimatplanen hade bidragit till att stärka visionens perspektiv 
och gjort den mer nyanserad. En nyanserad vision är nära kopplat till kriteriet om 
gemensamhet eftersom en diversitet av kompetenser betonas och kopplas även till 
motivation eftersom prioriteringar i visionen motiverar aktörer i en viss riktning.  

Som tidigare nämnt måste visioner uppmärksammas av människor för att nå upp till 
visionens mål (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). Det krävs konsensus mellan visionen och 
samhällets aktörer och därför bör visioner samarbeta med människor för att uppnå detta 
(ibid.). Klimatplanen betonar att medborgarna har samarbetat med tidigare plan från 
2009 och försöker genom detta att motivera staden till ett fortsatt engagemang. Detta 
görs med den nya klimatplanen inför år 2025 där mer drastiska strategier krävs. Genom 
en motiverande vision kan  människor inspireras och gynna vidareutvecklingen av 
staden. Klimatplanen uppmärksammar att Köpenhamns utveckling kräver ett deltagande 
i genomförandeprocessen. Planen hanterar detta genom att ha öppna dialoger med 
medborgarna för ett aktivt kunskapsutbyte: 

“The City of Copenhagen will actively enter into dialogue with Copenhageners to motivate them 
to opt for green solutions in development of urban properties and spaces, transport, consumption 
and education” (The Climate Plan 2025, 2012: 13). 

För att människor ska engagera sig och utföra specifika handlingar måste medborgarna 
själva gynnas direkt och inte bara arbeta för att stadens utveckling. Istället bör det 
möjliggöras för medborgarna att arbeta för att staden ska utvecklas samtidigt som de 
känner att de är en del av denna utveckling och att deras deltagande gör skillnad. 
Klimatplanen argumenterar genomgående för att medborgarna i Köpenhamn kommer 
att gynnas betydligt mycket av att aktivt delta i utvecklingsprocessen:  

“The CPH 2025 Climate Plan has a positive effect on the private economy of copenhageners and 
businesses alike. A couple with one child and one car living in a flat could be saving 
approximately DKK 6,500 per year” (The Climate Plan 2025, 2012: 56).  

Genom att betona att en väsentlig utveckling krävs för att medborgarna ska gynnas i 
framtiden anses medborgarna motiveras att engagera sig fullt ut. Aktivt deltagande 
innebär  dock inte bara medborgarnas deltagande, utan likafullt företag och forskning i 
staden. För att målet om koldioxidneutralitet ska kunna uppnås måste Köpenhamn ha ett 
gemensamt perspektiv på hur framtidsvisionen ser ut. Detta försöker klimatplanen 
åstadkomma genom att motivera stadens aktörer till att följa visionens riktlinjer. 
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Följande stycke utdraget ur visionen visar hur framtidens medborgare agerar i 
Köpenhamn år 2025: 

“Copenhageners want to help make a difference in favour of the climate. They choose their bikes 
– not just in sunny weather – they separate their household waste, they energy retrofit their 
homes and adopt an energy-efficient lifestyle” (The Climate Plan 2025, 2012: 9). 

Denna beskrivning av hur medborgarna kommer att bete sig i framtiden tolkas användas 
som en inspiration för samhället för att uppmuntra människor att föreställa sig denna 
situation och acceptera de föreslagna förändringarna i visionen. Detta kan tolkas bli en 
motiverande effekt genom att använda sig av visioner istället för scenarier. Scenarier är 
produktiva konstruktioner som gör det möjligt för människor att tänka det otänkbara 
och förbereda oss för överraskningar om vad som kan gå fel (Wiek och Iwaniec, 2013: 
503). Visioner uppmuntrar däremot människor att föreställa sig och driva det som är 
önskvärt (ibid.). Klimatplanen tolkas tydligt använda sig av visioner för att skapa den 
framtid som motiverar människor att utvecklas. Då syftet om en minskning av 
koldioxidutsläpp inte är någonting banbrytande i Köpenhamn eftersom det har 
genomförts förut med en 20 procentig minskning från 2009 till 2015. Därför anses 
visionen inte bli en överraskning för samhället.  

Det är också viktigt att veta att kriteriet för en motiverande vision är nära kopplat till 
kriteriet för trovärdighet och relevans. Den förutspådda visionen måste vara potentiellt 
möjlig och trovärdig för att ens kunna börja motivera människor. Detta görs genom att 
bland annat betona prestationer från 2009, som tidigare nämnt i kriteriet för trovärdighet 
för att uppnå konsensus och deltagande. Deltagande uppnås vidare genom att göra 
visionen relevant för medborgarna och få dem att känna att de har en roll i visionen. Att 
främja känslan av ett ansvar i utvecklingen genom att betona att varje insats spelar roll 
anses motivationen kunna öka i samhället. 

Klimatplanen är ett resultat av ett samarbete mellan kommunen och näringslivet, 
regeringen, företag, organisationer och forskningsinstitutioner som alla har bidragit till 
att utforma visionen. Mångfald är viktigt i stadsvisioner för att bygga en kollektiv 
orientering som skapas med hjälp av konsensus (Wiek och Iwaniec, 2013: 503). 
Klimatplanen har byggts upp av en diversitet av aktörer vilket kan främja 
visionsprocessen och dess gemensamma riktning. En gemensam vision bidrar också till 
en ökad legitimitet (ibid.). Det gäller att bygga upp en kollektiv orientering för att 
modellen för konsensusbyggande ska kunna appliceras (John et al., 2015: 95). 
Klimatplanen uppmärksammar många aktörer som ett försök till att främja en 
deltagarinställning genom hela visionsprocessen:  

“Without collaborating with relevant players about coordinating actions and implementing them, 
we will not achieve our goal” (The Climate Plan 2025, 2012: 21). 



67 

 

Deltagandet är absolut nödvändigt för att möjliggöra för en gemensamhet (Wiek och 
Iwaniec, 2013: 505). Klimatplanen besvarar de ledande frågorna för en gemensam 
vision: vem deltar med vem?, i vad?, i vilken utsträckning? och vilket tillvägagångssätt? 
Samarbetet främjar också utvecklandet av ny teknologi: 

“Several solutions are based on known technology just waiting to be implemented. In other 
areas, we will focus on the need for developing new technology. A cornerstone in the climate 
plan is, therefore, initiatives for collaboration with the business community, the Government, 
organisations and research institutions” (The Climate Plan 2025, 2012: 4). 

Klimatplanen förtydligar att det är relevanta aktörer som deltar i processen. De 
relevanta aktörerna som deltar i framtagandet av ny teknologi är experter som företag, 
regeringen, organisationer och forskningsinstitutioner. Utsträckningen på detta 
samarbete tolkas vara tills nya gröna lösningar kan implementeras i staden.  
Tillvägagångssättet till att få fram ny teknologi tolkas vara att kunskapsinstitutionerna 
kan fokusera på smarta trafiksystem, undersöka möjligheterna för att lagra vindkraft 
eller utveckla solceller som integreras i byggnader. Köpenhamn kommer att attrahera 
investeringar och generera grön tillväxt. Kommunen antyds stödja de företag som är 
villiga att delta för att uppnå koldioxidneutralitet. Regeringens uppgifter är att skapa en 
lämplig ram för nya, gröna lösningar som fastställer ramarna för initiativ som 
kommunen, företag och kunskapsinstitutioner ska ta i bruk för att uppmärksamma 
medborgarna. Företagen i sin tur tolkas arbeta med att anpassa sig till visionens mål 
genom att exempelvis byta till förnyelsebara källor och använda sig utav 
energibesparande åtgärder. Här uppmärksammas inte medborgare då de inte anses vara 
relevanta för ändamålet. Företagen, regeringen, organisationer och 
forskningsinstitutionerna ska istället arbeta för att uppmärksamma ett framtida 
deltagande med medborgarna. Det som uppmärksammas är istället att medborgarnas 
stöd av den redan färdiga planen är det som är viktigast samt arbetet att nå upp till 
visionens implementation:  

“Most important of all is the copenhageners’ support of the plan and the work leading to its 
implementation. Without the engagement and understanding of the people of Copenhagen, we 
will not be able to realise the numerous ambitions. A carbon neutral city requires everyone to 
take a long look at their habits. When we move about the city, a bike and public transport must 
be our preferred means of transport. Increased waste separation will mean new ways of 
arranging our kitchens and backyards. We must be willing to invest in having our homes energy 
retrofitted” (The Climate Plan 2025, 2012: 4). 

Det klimatplanen beskriver att medborgarnas acceptans av visionen och dess process är 
den viktiga faktorn som medborgarna bidrar med och inte det tidiga utarbetandet av 
planen. Det relevanta arbetet för medborgarna betonas vara det som kan göras på 
individnivå såsom avfallshantering, användning av hållbara transportsystem, 
energieffektivisering av hushållen och att aktivt delta i dessa förändringar. Visionens 
intentioner till att skapa en gemensamhet är dominerande i dokumentet då deltagande 
och konsensus är ett återkommande ämne.  
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Kriteriet om en motiverande och en gemensam vision är nära kopplade till varandra 
eftersom de båda uppmärksammar att medborgarna bör delta i utvecklingsprocessen. 
Skillnaden mellan dessa två kriterier kan framhävas genom att studera deras syften. 
Syftet för den motiverande visionen uppmärksammar att inspiration ska leda till 
handlingar hos medborgarna. Den gemensamma visionen betonar att syftet handlar om 
ett konsensusbyggande som leder medborgarnas inspiration i samma riktning.  

De tio kvalitetskriterierna handlar i stora drag om att visioner som tenderar att uppnå sitt 
mål bör vara hållbara. Kriteriet för en visionärt handlar om att visionen beskriver en 
utopisk framtid ur ett holistiskt perspektiv. Det framgår tydligt i visionen att den 
utopiska framtiden är en koldioxidneutral stad där stadens aktörer har gemensamt 
bidragit till att nå upp till målet vilket utgör ett bredare nätverk för visionen. Hållbarhet 
presenteras genom begreppet koldioxidneutralitet och det uppmärksammas att 
koldioxidutsläppen måste minskas utan att äventyra människors sociala och ekonomiska 
behov. För att uppnå en hållbar vision kan det innebära att radikala omvandlingar krävs. 
Klimatplanen beskriver att det krävs sådana omvandlingar för att klara av en ökande 
befolkning och följaktligen en växande efterfrågan. De två kriterierna om hållbarhet och 
visionärt formar visionen på ett normativt sätt som centreras på den grundläggande 
önskan om en framtid och är mer specifik om hållbarhet samt säkerställer att visionen är 
grundad i omfattande hållbarhetskoncept.  

Kriterierna relaterar till varandra och behöver inte användas separat. Detta förtydligas i 
visionen då element är återkommande i relation till flera av kriterierna och används som 
stöd för varandra. Ett återkommande exempel är ett holistiskt perspektiv och de fyra 
huvudområdena som används för att göra visionen systematisk genom att presentera 
tydligt i vilka områden målsättningarna befinner sig inom samtidigt som de tillsammans 
bildar en helhet för hur visionen förstås. Huvudområdena anses vara en strategi för 
visionen att presentera tydliga mål och riktlinjer. Välutvecklade mål, delmål och 
tidsplaner leder vidare till att visionen blir sammanhängande och nyanserad eftersom 
dessa fyra huvudområden prioriteras där resurserna används inom. Dessa två kriterier 
som en sammanhängande och nyanserad vision fungerar enligt Wiek och Iwaniec 
(2013: 503) som stöd för varandra.  

Ifall visionen tolkas på rätt sätt kan mottagaren anse att visionen är trovärdig och uppnå 
konsensus med dess initiativ och mål. Ett återkommande inslag är klimatplanen från år 
2009 som ofta används som stöd för att göra visionen realiserbar. Detta kan återfinnas 
inom kriteriet för en trovärdig, konkretiserad, relevant, gemensam och en motiverande 
vision. Klimatplanen från år 2009 indikerar att visionen är trovärdig eftersom den 
förenar spänningen mellan trovärdighet och visionärt i visionen, det vill säga vad som är 
möjligt och vad som är önskvärt. Det som anses vara möjligt är att minska 



69 

 

koldioxidutsläppen ytterligare då staden redan har uppnått ett mål om en minskning på 
20 procent. En fortsatt minskning tolkas, med referens till tidigare plan vara trovärdigt.  

Enligt Wiek och Iwaniec (2013: 502) kan inte framtiden förutsägas, utan den kan 
uppfinnas och göras. Att uppfinna framtiden bör dock vara grundat i verkligheten, 
annars kan visioner vara vilseledande (ibid.). Klimatplanen har förutsagt sin framtid 
genom det tidigare målet om en koldioxidminskning. Visionen om en koldioxidneutral 
stad har därför grundats i verkligheten, med andra ord den utveckling Köpenhamn har 
uppnått hittills. Klimatplanen medför element som har implementerats tidigare och 
använder detta som en inspiration till vidareutveckling samtidigt som visionen har en 
avsikt att engagera en bred publik som har förtroende för planens process. Ifall 
klimatplanen är meningsfull för en bred publik påstås det vara en konkretiserad och en 
gemensam vision som tydligt förmedlar vad den innebär. Vikten läggs här på att sälja in 
framtidsbilden till mottagaren för att uppnå konsensus mellan vision och samhällets 
aktörer. Genom en diversitet av aktörer kan en gemensam grund, heterogenitet och 
kunskap om hållbarhetsprinciper främja visionsprocessen.  

För att konsensus ska kunna uppnås måste visionen omfatta en tydlig vägledning för 
politik, företag, organisationer och medborgare. Visionen tillhandahåller både 
kvalitativa och kvantitativa mål som anses vara mätbara och realistiska. De kvalitativa 
målen redovisas exempelvis genom att Köpenhamns profil presenteras som “den första 
koldioxidneutrala huvudstaden i världen” vilket samtidigt bidrar till att staden får ett 
rykte om kvalitet. Köpenhamn som stad har redan idag ett rykte om att vara världens 
bästa stad att bo i när det gäller hållbarhet. Detta koncept utvecklas vidare eftersom 
visionen hävdar att gynna medborgarna betydligt mer i framtiden, både ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt. De kvantitativa målen handlar om hur många procent 
koldioxidutsläppen ska minskas med till år 2025 inom varje huvudområde och även hur 
mycket som måste investeras i visionen. De investeringar som behövs redovisas separat 
för kommunen, företag och medborgarna vilket inte bara ger en bild för hur konkret 
visionen är, utan även för hur legitim visionen är för samhället. För att underlätta 
implementeringen av visionens strategier länkas initiativen med kommunen. De 
kvalitativa och kvantitativa målen som presenteras i visionen är också en viktig modell 
för systemtänk som länkar visionen till att vara systematisk.  

När konsensus har uppnåtts i samhället kan kriteriet för relevans också uppnås eftersom 
visionen är beroende av människors handlingar och aktiviteter. Det viktiga i relevanta 
visioner om städer är vem som gör vad i den planerade framtiden, var, varför, hur och 
med vilka konsekvenser. Samhället beror på människorna som bor där och för att 
visionen ska vara relevant för medborgarna måste dessa frågor besvaras för att 
handlingar och ansvar ska kunna ändras åt en önskad riktning. De fyra huvudområdena 
energikonsumtion, energiproduktion, mobilitet och initiativ från kommunen bidrar även 
till att svara på frågorna genom att fördjupa varje fråga i respektive huvudområde. 
Visionen bevisar att den också är motiverande genom att referera till bedriften från 
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tidigare år som inspiration. Likt kriteriet för relevans visar klimatplanen att 
medborgarna har en viktig roll i visionen genom att i introduktionen skriva “utan 
medborgarnas hjälp kommer målet om en koldioxidneutral stad inte att kunna 
uppfyllas” (The Climate Plan 2025, 2012: 8). Människor tolkas få en betydande del i 
processen då det beskrivs att medborgare även får en möjlighet att köpa vindkraftverk 
för att känna att de har en tydlig roll i processen. Wiek och Iwaniec (2013: 503) 
tydliggör att finns en osäkerhet för hur långt tid det tar för inspiration att förvandlas till 
motivation. Klimatplanen förtydligar att motivationen hos medborgarna redan finns i 
Köpenhamn och det tolkas att det som krävs är ytterligare hjälpmedel och riktlinjer för 
att utvecklingen ska fortsätta. Det tolkas därför att visionen redan har de flesta av 
medborgarna med sig i processen och att visionen blir realistisk för just Köpenhamn 
som stad och dess unika resurser.  

Vidare relaterar visionen till ett antal dokument som fokuserar på de fristående 
huvudområdena i planen. Även denna information som presenteras på djupet i dessa 
dokument ger klimatplanen ett bättre stöd och en bättre orientation för mottagaren. 
Dessa anses också vara viktiga för att visionen ska uppnå kriteriet för en systematisk, 
sammanhängande, trovärdig, konkretiserad och nyanserad vision. Inom alla dessa 
kriterier handlar de fristående dokumenten om att skapa en välutvecklad grund för 
visionen som kan presenteras som realistisk. Dokumenten som relateras till 
klimatplanen gör visionen systematisk och sammanhängande genom att presentera 
kvalitativa och kvantitativa mål. Trovärdig blir visionen då initiativ och strategier 
förklaras ytterligare för en djupare förståelse. Detta för att undvika att visionen blir 
vilseledande. Vidare konkretiseras visionen med hjälp av dokumentens vägledning och 
riktlinjer. På så sätt blir också visionen nyanserad eftersom det blir tydligare för 
mottagaren att förstå vad visionen handlar om på djupet.  

Samarbete är en faktor som klimatplanen står för och beskrivs som viktigt inom alla 
hållbarhetskriterier. Klimatplanen förtydligar att utan medborgarnas stöd och 
engagemang för visionen är det svårt att uppnå målet som en koldioxidneutral stad. Det 
nämns dock aldrig att medborgarna är en del av framtagandet av klimatplanen, utan 
medborgarna anses vara dem som arbetar för den redan utarbetade visionen genom att 
följa och acceptera den. Klimatplanen tolkas vara en vision som har utarbetats av ett 
samarbete mellan kommunen och näringslivet, regeringen, företag, organisationer och 
forskningsinstitutioner samtidigt som Köpenhamns medborgare som inte ingår i dessa 
som nämnts, uteslutits i den tidiga processen. Istället bidrar kommunen med riktlinjer 
för hur medborgarna ska arbeta för att uppnå visionens redan fasta mål. Detta kan dock 
argumenteras för med hjälp av Wiek och Iwaniec (2013: 505) som menar att på grund 
av begränsad kapacitet, tid och resurser i visionsprocessen är deltagande en dynamisk 
process med olika stadier av högre och lägre involvering av olika intressegrupper.  

En inkonsekvens med visionen är den förväntade prisutvecklingen av fossila bränslen 
som antas öka betydligt vilket antas göra förnyelsebara källor billigare. Detta hävdas 



71 

 

motivera människor att välja de billigare förnyelsebara källorna för att få en ekonomisk 
vinst och samtidigt bidra till att uppnå visionens mål. Det finns en osäkerhet i denna 
frågan huruvida visionen utvecklas om de fossila bränslena inte ökar i pris som 
förväntat. En sammanställning av återkommande element i The Climate Plan 2025 som 
kan relateras till kvalitetskriterierna redovisas i figur 10 nedan: 

 

Figur 11. En sammanställning av återkommande element i The Climate Plan 2025 som kan relateras till 
kvalitetskriterierna 
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I följande kapitel studeras den sociala kontexten för diskursen, nämligen hur relationen 
mellan diskursiv text och social praktik ser ut, hur visionen rör sig i samhället, var 
mottagarna är placerade i relation till visionen och vilka hjälpmedel som används. Den 
sociala praktiken är den kommunikativa händelsen som diskursen är en del av, med 
andra ord ett sätt som människor gör saker på. En mängd tänkbara komponenter kan 
inrikta analysen såsom politiker, kompetenser och attityder. I den kritiska 
diskursanalysen är det noga med att i analytiskt avseende skilja mellan text och social 
praktik, men detta betyder inte att social praktik kan frikopplas från språket. Diskurser 
ingår i den sociala praktiken och politiska handlingar. Det som analyseras är vilka 
konsekvenser hållbarhetsdiskursen medför till den sociala praktiken i form av 
handlingar och vanor. Dessa grundas på allmängiltiga iakttagelser.  

Problemformuleringen i visionen tolkas vara att människan konsumerar och producerar 
energi på fel sätt vilket leder till ohållbara vanor. Problemet med koldioxidutsläppen 
påverkar klimatet och staden ses som en ohållbar vana i samhället. Klimatplanen ser 
detta som en självklarhet utan att det behövs förklaras varför koldioxidutsläpp är 
orsaken till den negativa påverkan på klimatet. Det viktiga att studera här är hur 
klimatplanen bedrivs i den sociala praktiken, hur visionen påverkar människor och hur 
olika fördelningar av olika handlingar och rutiner går till. Visionen blir en viktig del i 
processen eftersom språkanvändningen i dokumentet påverkar den sociala praktiken.  

Den sociala kontexten för diskursen handlar först och främst om en strukturell nivå 
eftersom klimatplanen är ett politiskt dokument som kräver regleringar. Utan betydande 
regleringar kan inte klimatplanen uppnå sitt mål eftersom det krävs riktlinjer för 
energikonsumtion, energiproduktion, grön mobilitet och initiativ från kommunen. Dessa 
riktlinjer vägleder stadens aktörer till visionens mål. Ett exempel på ett uttalande om 
reglering i visionen är följande: 

“Expectations are that the total heat consumption in Copenhagen can be reduced by 10% if heat 
and domestic water supplies in Copenhagen are increasingly regulated and adjusted to demand” 
(The Climate Plan 2025, 2012: 32). 

Klimatplanen hänvisar att det krävs en alltmer reglerad produktion och konsumtion som 
bör anpassas till planens mål om koldioxidneutralitet. En del av regleringen innebär en 
omkoppling från kol till biomassa i kraftverk, mer förnyelsebar energi i det danska 
elnätet, besparing i energiföretagen och strängare EU-bestämmelser om 
bränsleeffektivitet. För de områden som inte kan regleras tolkas den sociala kontexten 
för diskursen vara möten, seminarium eller aktiviteter som kommunen anordnar för att 
ge riktlinjer till medborgare och företag som även anordnar vissa interpellationer i 
regeringen. Visionens mål ligger redan i linje med många av regeringens avsikter som 
utvecklas inom energikonsumtion, energiproduktion och transport vilket underlättar 
samarbetet. Klimatplanen anses skapa en lämplig ram för gröna lösningar i samverkan 
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med regeringen som fastställer ramarna för ett antal initiativ som Köpenhamn, företag 
och forskningsinstitutioner ska ta i bruk för att uppmärksamma medborgarna. 
Klimatplanen kommer därför att sträva efter att påverka förhållanden som säkrar en 
miljövänlig utveckling, strängare regler för miljözoner, skapa förbättrade förutsättningar 
för produktion och distribution av biobränslen och även lösa trängselproblemen i 
staden. Eftersom klimatplanen redan ligger i linje med regeringens intentioner fokuserar 
den sociala praktiken i diskursen mycket på företag och medborgare för att ändra 
attityder och bidra till ett bättre klimat:  

“The work to implement energy management entails the accumulation of expertise. Therefore, 
an organisation must be established to assess trends in energy consumption and to make the 
necessary adjustments and improvements based on the available data” (The Climate Plan 2025, 
2012: 51).  

För att nå den sociala kontexten menar klimatplanen att det krävs en form av expertis 
för nödvändiga anpassningar och förbättringar. Dessa anpassningar kräver att 
Köpenhamn påverkas på individnivå. En del av klimatplanens process som framhävs 
som viktig är demonstration. Planen hävdar att ett antal initiativ kommer att åtföljas av 
demonstrationsprojekt som kommer att presenteras och tillföra Köpenhamn med 
kunskap och erfarenhet avseende utmaningarna i varje enskild lösning. Denna strategi 
hävdas påverka företag och medborgare till att följa de riktlinjer som klimatplanen ger 
för att bidra till utvecklingen. Strategin tolkas vara ett sätt att motivera medborgare, få 
dem att ifrågasätta deras vardag och istället arbeta för att uppfylla visionens mål. 
Klimatplanen bedrivs i den sociala praktiken genom att påverka och motivera företag 
och medborgare med hjälp av demonstrationer och riktlinjer samt skapa plats för ett 
kunskapsutbyte med medborgare vilket möjliggör förändringar i samhället.  

Handlingar fördelas mellan ett antal olika aktörer för samarbete för att uppnå målet: 

“The central partners who will contribute actively to the initiatives are:  

- The people of Copenhagen 
- The business community, investors and knowledge institutions 
- Companies owned, wholly or in part, by the City of Copenhagen 
- The Government” (The Climate Plan 2025, 2012: 13).  
 

Planen presenterar i ett tidigt skede att det viktigaste verktyget är medborgarnas stöd för 
arbetet. Utan medborgarnas engagemang kommer många initiativ inte att kunna 
realiseras vilket kan innebära att visionen fallerar. Medborgarnas uppgifter i den sociala 
praktiken blir att ändra vardagsrutiner genom att använda cykeln mer, prioritera 
kollektivtrafiken, hantera avfall och att investera i hushållen för att spara energi. En 
annan viktig handling som medborgarna, enligt klimatplanen bör göra är att acceptera 
att det kommer att ske en utveckling i staden. Klimatplanen inkluderar medborgarna 
genom samägande och engagemang. Medborgarna kan till exempel uppnå direkt ägande 
genom att köpa vindkraftverk. Köpenhamn kommer även aktivt att inleda en dialog med 
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medborgarna för att motivera dem att välja gröna lösningar för utvecklingen av 
stadsfastigheter och utrymmen, transport, konsumtion och utbildning. Planen 
uppmärksammar också att medborgarna redan har en vilja att göra skillnad när det 
gäller klimatet. Detta presenterar planen genom att betona att medborgarna väljer att 
cykla, hantera avfall och energieffektivisera sina hem. Med detta menar klimatplanen att 
det är möjligt att påverka fler medborgare eftersom de flesta redan har kunskaper om 
behovet av en hållbar utveckling:  

“The City of Copenhagen are often in contact with Copenhageners, companies and national 
public authorities and wants to exploit this contact to exert influence on the players to make 
decisions leading to an even higher level of energy efficiency” (The Climate Plan 2025, 2012: 
29). 

För att klimatplanens initiativ ska kunna implementeras i staden anses det krävas ett 
samarbete med näringslivet, investerare och forskningsinstitutioner. 
Forskningsinstitutionerna hävdar att bidra med exempelvis intelligenta trafiksystem och 
undersökningar av möjligheterna att lagra vindkraft eller utveckla solceller integrerat i 
byggnader. Detta kräver investeringar för att generera grön tillväxt. De företag som är 
villiga att delta i utvecklingsprocessen kommer därför att stödjas av kommunen. 
Klimatplanen menar att Copenhagen Energy kan inom sitt mandat bidra genom att byta 
till förnybar energi, energibesparande åtgärder och anläggningen för avfallsförbränning 
på ön Amager kan visa framtida lösningar inom resurs- och avfallshantering. 
Köpenhamns tunnelbana anses också kunna eftermontera huvudstadens 
tunnelbanesystem, medan Movia, ett företag som organiserar kollektivtrafiken kan leda 
experiment med nya bränslen för bussar och intelligenta transportsystem. Många av 
dessa lösningar måste, som tidigare nämnt göras i samverkan med regeringen. 
Regeringen hävdar att fastställa ramarna för ett antal initiativ och även för att 
uppmärksamma medborgarna.  

Klimatplanen menar att i den sociala praktiken påverkas människor positivt av visionen 
och även processen som leder till visionen. Målet handlar inte bara om klimatet och 
miljön utan om en positiv utveckling för medborgarna också eftersom de kommer vara 
en del av utvecklingen. Inledningsvis uppmärksammas det att visionen är en investering 
för tillväxt och livskvalitet. Visionen menar att när målet om en koldioxidneutral stad 
uppfylls bland annat ren luft, mindre buller, bättre bostäder och grön mobilitet vilket 
leder till en grön stad som förbättrar medborgarnas vardagsliv: 

“Work done to become the world’s first carbon neutral metropolis is not only a gain for the 
climate and the environment. The initiatives will also have positive spin-offs for the everyday 
lives of the people of Copenhagen. This is because they will be part and parcel of developing 
Copenhagen into a greener and smarter city experiencing growth” (The Climate Plan 2025, 
2012: 10).  

Klimatplanen antyder att medborgarna kommer att vinna på att investera i visionen. Det 
talas både om en hälsosam och en ekonomisk vinst eftersom fossila bränslen tros öka i 
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pris i framtiden. Visionen har en stor tillit för resonemanget att fossila bränslen kommer 
att vara dyrare än förnyelsebara källor vilket gör att visionen förlitar sig på att 
människor som byter från fossila bränslen till förnyelsebara källor kommer att vinna på 
omvandlingen ur ett  ekonomiskt perspektiv. Detta frambringar en motivering för 
medborgarna om varför ett byte bör ske. Klimatplanen uttrycker sig på följande sätt: 

“Energy prices for consumers are expected to rise over the period up to 2025. That is due to 
increased price pressure on fossil fuels and climate policy measures on national and international 
levels” (The Climate Plan 2025, 2012: 59).  

Genom att engagera sig i visionen är medborgarna en del av utvecklingen. Klimatplanen 
beskriver detta genom att skriva “...Copenhageners are helping to increase the sum total 
of green oases in the city” (The Climate Plan 2025, 2012: 10). Påståendet bidrar till en 
känsla av gemenskap i samhället eftersom medborgarna blir en del av ett större 
kollektiv som både gynnar dem själva och staden i framtiden. Genom att även 
uppmuntra medborgarna att göra det möjligt för dem att köpa vindkraftverk gör 
ambitionen till deltagandet större.  

The Climate Plan 2025 anser att lösningen ligger både på en strukturell nivå och på en 
individnivå. Lösningen kräver både regleringar, en politisk policy och att förändringar 
ska ske hos mottagaren. Detta påvisar hur relationen mellan den diskursiva texten och 
den diskursiva praktiken ser ut. Det framhålls ett maktperspektiv och ett 
ideologiperspektiv där maktperspektivet innefattar The Climate Plan 2025 och dess 
regleringar medan ideologiperspektivet innebär att klimatplanens synsätt påverkar 
medborgare och företag genom teorin om hur samhället bör vara ordnat. Relationen 
mellan maktperspektivet och ideologiperspektivet kartlägger relationen mellan den 
diskursiva praktiken och den bredare sociala praktiken som innefattar hur klimatplanen 
påverkar människors handlingar. Den diskursiva praktiken medför ett antal 
konsekvenser till den sociala praktiken. Dessa är bland annat att interagera med 
medborgare i Köpenhamn för att främja ett konsensusbyggande och ändra deras 
handlingsmönster i en gemensam riktning mot hållbarhet. Med detta sammanfattas 
klimatplanens sociala praktik i diskursen. 
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I detta kapitel kommer en diskussion föras utifrån uppsatsens tidigare forskning, 
teoretiska utgångspunkter och forskningsfrågor. Syftet med detta kapitel är att utifrån 
studiens resultat beskriva vilken föreställd väg Köpenhamns stadsplanering har till 
koldioxidneutralitet, vilka normativa anspråk politiken gör avseende hållbarhet samt 
vilka specifika ideal som eftersträvas. Kapitlet inleds med en redogörelse för analysens 
iakttagelser av hållbarhetsdiskursen genom planeringsföreställningar i The Climate Plan 
2025. Studiens slutsatser diskuteras därefter utifrån forskningsfrågorna. En avslutande 
diskussion om uppsatsens insikter och bidrag till dagens stadsplanering avslutar kapitlet.  

Köpenhamn arbetar med hållbarhetsdiskursen genom att använda sig av begreppet 
koldioxidneutralitet. Begreppet introduceras i visionen och riktar sig till samhällets 
aktörer. Visionen definierar koldioxidneutralitet som en strategi till att minska 
koldioxidutsläppen, vilket anses vara problemet i visionen. Klimatplanen prioriterar en 
minskning av utsläpp inom stadens energiproduktion, energikonsumtion och mobilitet. 
Inom dessa områden återfinns orsakerna till problemet. Minskningen ska ske inom 
stadens gränser och tolkas skapa en bild om Köpenhamn som en självförsörjande stad. 
Kennedy och Sgouridis (2011: 5261) och Rangathan et al. (2004: 25) menar att en stad 
är ett dynamiskt och komplext system som definieras av geografiska avgränsningar, 
men som även är beroende av det utomstående samhället för exempelvis utbyte av 
material, energi och information. Med detta menar författarna (2011: 5261) att staden 
inte är självförsörjande. Det har därför varit intressant att även uppmärksamma inom 
vilka skalor som visionen behärskar utsläpp. Eftersom visionen talar om att 
energieffektivisera kommunens alla byggnader, företag och även transport som används 
i detta sammanhang uppnås den första och även den andra skalan. Den tredje skalan 
handlar om konsumtion, medborgarnas val, transport av inköpta bränslen och 
avfallshantering. En av de viktigaste faktorerna till hur den tredje skalan uppnås är 
enligt klimatplanen implementeringen av ny teknologi och ett brett samarbete med olika 
aktörer med ett varierat utbud av kompetenser. Eftersom visionen redan är ett samarbete 
mellan experter sätter den färdigställda visionen ett fokus på medborgarnas 
uppmärksamhet och menar att målet om en koldioxidneutral huvudstad inte går att nås 
utan deras deltagande. Detta definieras som lösningarna i visionen.   

Hållbarhet är en diskurs där politiker, forskare, tjänstemän, organisationer, företagare 
och media ingår i. Politiker har makten att sätta upp regler och skapa styrande dokument 
för en hållbar utveckling medan forskare har makten att definiera kunskaper och ny 
teknologi inom diskursen. Här är Faircloughs andra del i den tredimensionella modellen 
viktig, nämligen hur visionen har producerats och hur mottagaren tolkar visionen. Det 
är främst politiker och forskare som har en ledande ställning till att bestämma hur 



77 

 

diskursen konstrueras och även hur mottagaren tolkar hållbarhet. Deras uttalanden blir 
centrala och dominerar diskursen. Politikerna och forskarna ses inom detta fält som 
makten till den önskvärda framtiden som sedan presenteras till tjänstemän, 
organisationer och företagare genom media. Det finns dock ett antal problem som är 
kopplade till hållbarhetsdiskursen, nämligen att diskursen påverkas mycket av 
klimatförändringen och dess konsekvenser vilket gör att en implementering av regler 
och ny teknologi är en nödvändighet i samhället. Klimatplanen uppmärksammar denna 
nödvändighet och menar att det krävs en ledande faktor som leder samhället i en viss 
riktning för att minska koldioxidutsläppen. Detta görs tydligt med hjälp av analysen av 
den diskursiva praktiken där det beskrivs ur vilket hållbarhetsperspektiv diskursen 
konstrueras inom. Makten i Köpenhamns stadsplanering har identifierats som 
politikerna eftersom de tillsammans med forskningsinstitutioner, företag, organisationer 
och regeringen utarbetat visionen och sedan presenterat det i form av ett politiskt 
dokument. Hållbarhetsdiskursen syntetiserar både miljön och det socioekonomiska i 
samhället och tolkas inta ett perspektiv mot en radikal variant av reformtrend.  

En av Köpenhamns starkaste resurser anses vara att det redan finns ett hållbarhetstänk i 
staden. Regeringen är redan överens om många riktlinjer som klimatplanen presenterar 
och behöver enbart förstärkas. Även medborgarna påstås vara intresserade av att 
utvecklas i takt med staden då de redan var engagerade under klimatplanens process 
från 2009. Mottagarens tolkning hävdas därför redan som positivt laddat i viss 
utsträckning. Visionen kräver dock att denna resurs förstärks ytterligare och 
argumenterar därför för nya metoder för hållbar utveckling. The Climate Plan 2025 
definieras i termer av tillfredsställelse, rikedom, skönhet och glädje, vilket kan tänkas 
dra till sig uppmärksamhet och engagemang. För att främja en positiv tolkning och 
samarbete har visionen fokuserat mycket på att tolkas som trovärdig, relevant och 
genomförbar där inte bara miljön gynnas, utan även mottagaren.  

Klimatplanens diskurs om hållbarhet tolkas inte enbart handla om Köpenhamn, utan 
diskursen beskrivs ur ett större perspektiv. Med hjälp av visionens riktlinjer anses 
världens städer kunna inspireras av diskursen och implementera liknande lösningar 
beroende på de resurserna som finns i respektive stad. Mottagaren identifieras inte 
enbart som medborgarna i Köpenhamn, utan även som andra städer i världen. Det är 
viktigt för visionen att skapa en positiv tolkning på en bred skala för att inspirera med 
hjälp av hållbarhetsdiskursen som har producerats.  

Det finns ett antal inkonsekvenser i visionen som både beskrivs och kringgås från. 
Dessa inkonsekvenser har med hjälp av både hållbarhetstrenderna och 
hållbarhetskriterierna analyserats. Den inkonsekvensen som beskrivs är den förväntade 
prisutvecklingen av fossila bränslen. Att fossila bränslen kommer att öka i pris tolkas 
inte vara ett säkert antagande eftersom framtiden aldrig kan förutspås. Planen 
uppmuntrar samhället att byta till förnyelsebara medel då människor kommer att vinna 
ekonomiskt på ombytet. Ifall detta inte uppnås uppstår en direkt konflikt till visionen. 
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Inkonsekvensen tolkas beskrivas för att generera en realistisk tolkning av visionen, det 
vill säga att presentera att visionen inte är helt perfekt.  

Klimatplanen konstateras använda sig av ett holistiskt perspektiv inom de flesta 
strategierna och detta är en återkommande faktor i planen. Samarbete ingår i detta 
perspektiv och planen betonar att alla i samhället ska delta. Samtidigt förklaras 
ingenting om medborgarnas deltagande tidigt i utarbetandet av visionen. Enligt Wiek 
och Iwaniec (2013) ska deltagande ske inom alla relevanta delar inom visionsprocessen. 
Men på grund av begränsad kapacitet, tid och andra resurser i processen hävdar 
författarna att deltagande snarare bör betraktas som en dynamisk process med olika 
stadier av högre och lägre involvering av olika intressegrupper. Medborgarna får, med 
referens till Wiek och Iwaniec (2013) en mindre involvering i själva utarbetandet av 
visionen och en högre involvering när arbetet sätts igång. Det kan dock vara en fördel 
att uppmärksamma detta i visionen för att undvika framtida risker och kritik från 
medborgarna. Detta kan anses vara en inkonsekvens som kringås från. 

Vidare finns en strävan efter ny teknologi som klimatplanen väntar på att implementera. 
Detta utgör en tillit för framtida teknologier. Denna tillit på framtida lösningar riskerar 
att fallera i praktiken samtidigt som visionens mål inte kan uppnås helt. Förändringar 
med hjälp av en ny teknologi anses erbjuda marknadsmöjligheter för företagen och 
övertyga dem att det både gynnar miljön och att det även genererar en ekonomisk vinst. 
En sådan övertygelse kräver som tidigare nämnt att det uppfylls i framtiden. Det kan 
tolkas att visionen har till viss del en tillit på otillräckliga hållbarhetskoncept som saknar 
teoretiska grunder när det gäller dessa påståenden. Här kan en relevant jämförelse göras 
med staden Leuven vars vision ledde till entusiasm hos befolkningen. När visionen inte 
hade någon möjlighet att fungera i praktiken blev medborgarna besvikna och 
engagemanget dog ut. En risk för  klimatplanen är att om planen inte uppfyller alla dess 
mål kommer det övergripande målet om att bli den första koldioxidneutrala 
huvudstaden i världen leda till kritik och tvivel om projektet. Detta tolkas kringgås från 
för att strategiskt skapa den positiva tolkningen för mottagaren genom att undvika 
osäkerheten i visionen. Mottagarens tolkning är väldigt viktig för visionen eftersom 
denna bör vara positiv för att ett samarbete ska ske. Visionen uppmärksammar att 
konsensus bör vara i centrum och att alla bör inta en gemensam väg mot hållbarhet. Den 
gemensamma vägen är dock redan bestämd i visionen. Mottagarens tolkning leds i den 
riktning som gynnar visionen genom att positiva aspekter tas upp och en betoning läggs 
på att mottagaren gynnas. Vidare tolkas hållbarhetstrenden inrikta diskursens sociala 
praktik mot handlingar som främjar visionen. 
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Diskursens sociala praktik inriktas på 
ohållbara handlingar hos mottagaren. 
Genom att uppmärksamma vad som görs 
fel i samhället definieras även hur det 
egentligen bör göras. Vissa handlingar 
presenteras som obligatoriska genom 
regleringar medan andra genom riktlinjer 
som mottagaren ska inspireras av. En 
strategi att få den sociala praktiken att gå 
i samma riktning som diskursen är att 
hävda att visionen påverkar mottagaren 
positivt, vilket direkt jämförs med den 
nuvarande situationen som presenteras 
som ohållbar. Visionen tolkas utöva en 
balans mellan maktperspektivet och 
ideologiperspektivet i diskursens sociala 
praktik eftersom maktperspektivet 
påverkar koldioxidutsläppen som 
återfinns inom skala 1 och 2 genom 
regleringar, samtidigt som den har en 
begränsad påverkan på skala 3, det vill 
säga medborgarnas handlingar. 
Ideologiperspektivet anses påverka 
medborgare och företag genom visionens 
beskrivningar om hur samhället bör se ut. Detta tolkas till viss del också som en 
maktutövning där framtiden redan är bestämd och bör nu enbart följas. Figur 12 
presenterar hur Faircloughs 3D-modell har använts genomgående för analysens resultat.   

 

The Climate Plan 2025 har med hjälp av analysen ställts i förhållande till 
hållbarhetstrender och kvalitetskriterier för hållbara visioner. Syftet har varit att 
identifiera hur diskursen om hållbarhet har konstruerats. Detta avsnitt återknyter till 
forskningsfrågorna som studien ämnar att besvara: 

 Vilken föreställd väg till koldioxidneutralitet har Köpenhamns stadsplanering? 
 Vilka normativa anspråk gör politiken avseende hållbarhet? 
 Vilka specifika ideal eftersträvas? 

 

Figur 12. Analysens 3D-modell 
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Uppsatsens analys har belyst produktionen av The Climate Plan 2025. Produktionen har 
med hjälp av textens överblick och visionens diskursiva praktik identifierat 
hållbarhetsdiskursen i visionen. När hållbarhetsdiskursen har identifierats kan 
forskningsfrågan Vilken föreställd väg till koldioxidneutralitet har Köpenhamns 
stadsplanering? besvaras.  

Textens överblick har behandlat en närläsning av visionen och har studerat visionens 
problem, orsaker till problem och lösningar. För att producera en framtidsbild krävs det 
att problemet först identifieras för att vidare undersöka orsakerna till problemet och 
sedan skapa framtidsbilden där problemet är löst. Genom denna sortens produktion kan 
även riktlinjer och mål skapas. Textens överblick är en del av visionens produktion 
eftersom problemen står till grund för hur framtidsbilden ser ut. Problemet i visionen 
framställs ur ett bredare perspektiv då det tolkas vara klimatet generellt som drabbas av 
utsläppen och inte bara staden i sig. Genom att identifiera orsakerna till 
koldioxidutsläppen tydliggörs det hur Köpenhamn som en del av ett större sammanhang 
möjliggör för lösningar. Orsakerna till koldioxidutsläppen beror på en mängd olika 
faktorer som bland annat transport, energi-, värme- och elkonsumtion samt användning 
av fossila bränslen eftersom dessa är en stor bidragande faktor. Någonting som 
ytterligare påpekas är att det finns en generell kunskapsbrist i samhället som bör 
åtgärdas. Lösningen till problemet är visionen i sig. Genom att arbeta med 
koldioxidneutralitet anses koldioxidutsläppen minska betydligt mycket och vidare bidra 
till en hållbar utveckling, vilket inte är skrivet i text utan blir mottagarens tolkning. Den 
föreställda vägen tolkas vara en hållbar utveckling genom koldioxidneutralitet där ett 
antal strategier appliceras.  

Lösningarna beskriver även vilket styrande krav som politiken gör avseende hållbarhet. 
Detta är att Köpenhamn ska kompensera den mängd koldioxid som släpps ut. Detta 
kräver en mängd olika mindre krav som påpekas i visionen och har utvecklats fram 
genom analysen lösningar till problemet. Dessa krav är en minskning av 
koldioxidutsläpp, innovation, ett aktivt kunskapsutbyte och samarbete. Kraven 
konstruerar hållbarhetsdiskursen i visionen och presenteras sedan till samhället som 
koldioxidneutralitet. Klimatplanen blir på så sätt den ledande faktorn som leder 
utvecklingen i en viss riktning som anses stämma överens med diskursen om ett hållbart 
samhälle.  

Analysen av den diskursiva praktiken har handlat om att identifiera visionens 
hållbarhetstrend för att skapa en bild om vilken hållbarhetsriktning visionen präglas av. 
Även denna står till grund för visionens produktion. Med hjälp av den diskursiva 
praktikens produktion har ett samarbete mellan socioekonomiska perspektiv och 
miljöperspektiv identifierats i diskursen. Klimatplanen arbetar nära med vikten av 
människans välmående och jämlikhet samtidigt som en prioritering ligger på miljön 
som kommer att gynnas av framtagandet av ny teknik. Eftersom visionen kräver att den 
befintliga situationen i staden ska ändras genom stora trendbrott inom socioekonomiska 
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perspektiv och miljöperspektiv tolkas den föreställda vägen till koldioxidneutralitet vara 
transformerande. Axlarna som i Hopwood, Mellor och O’Briens (2005) mening 
separerats har istället förts samman i klimatplanen och skapar med hjälp av dessa en 
föreställd process. Ur det socioekonomiska perspektivet ska samarbete med stadens 
aktörer främjas för att både gynna miljön och dem själva ekonomiskt. När det 
socioekonomiska perspektivet utvecklas i Köpenhamn utvecklas även miljöperspektivet 
eftersom det är ett resultat av samhällets handlingar. Detta är ett resultat av den sociala 
praktiken som visionen bidrar med. Det är därför av stor vikt för klimatplanen att 
mottagarens tolkning är positiv till dess hållbarhetstrend för att främja sociala 
handlingar som är i samma riktning som visionen. Medborgarna antas se Köpenhamn 
som en innovationsrik stad med möjligheter, därför kan samarbetet leda vidare till att ny 
teknik implementeras som påverkar miljön positivt som i sin tur engagerar fler invånare. 
Mottagarens tolkning utgör därför en viktig roll i processen eftersom hållbarhet tolkas 
genom begreppet koldioxidneutralitet och positiva bilder av framtiden för att främja 
hållbara handlingar i samhället.  

Argumentationen till varför staden bör bli koldioxidneutral saknas till viss del eftersom 
mottagaren själv får uppfatta detta. Det beskrivs enbart att det krävs en minskning av 
koldioxidutsläpp. Koldioxidneutralitet definieras heller inte direkt som en hållbar 
utveckling utan konstrueras istället genom den diskursiva praktiken. Visionen 
identifierar sig själv som hållbar utan att egentligen påstå detta som en “sanning”.  Detta 
har belysts i uppsatsen med hjälp av hållbarhetskriterier i relation till hållbarhetstrender. 
Analysen har tydliggjort att hållbarhetskriterierna har skapat visionens hållbara grunder. 
Genom att uppfylla dessa riktlinjer har det konstaterats att The Climate Plan 2025 
uppnår en hållbarhet.   

Med hjälp av problem, orsaker och lösningar har en djupare förståelse för klimatplanens 
syfte konstrueras. Vidare stärker hållbarhetstrenden visionens identitet genom att 
prioritera vissa värderingar i utvecklingen. Visionen har därefter bevisat att den omfattar 
en hållbar utveckling. Den föreställda vägen till koldioxidneutralitet handlar om en 
hållbar, teknocentrisk, radikal variant av reform som har präglat produktionen av 
visionen och påverkar även mottagarens tolkning i samma riktning som är viktig för 
visionens sociala praktik. Det socioekonomiska perspektivet och miljöperspektivet 
prioriteras och tar hänsyn till och är beroende av varandra.  

Klimatplanen använder sig av hållbarhetsdiskursen för att presentera olika möjligheter 
för politiska, sociala och kulturella förändringar. Analysen har bidragit till att besvara 
forskningsfrågan Vilka normativa anspråk gör politiken avseende hållbarhet? eftersom 
problemet står till grund för det normativa anspråket. Problemet med 
koldioxidutsläppen medför att det normativa anspråket handlar om regleringar och 
riktlinjer i samhället. Med hjälp av regleringarna och riktlinjerna ska koldioxidutsläppen 
minska och ett konsensusbyggande utvecklas för att fortsätta utveckla Köpenhamn även 
efter 2025. Det normativa anspråket i klimatplanen handlar även om att betona hållbar 
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utveckling genom begreppet koldioxidneutralitet. Genom att sätta en stämpel på 
visionen, genom att exempelvis namnge visionen tenderar samhället att ha fördomar 
och följa det som anses vara normativt. Bara benämningen The Climate Plan 2025 säger 
mycket om visionen angående hållbarhet. Omedvetet kan människor tolka, utan att läsa 
visionen att den syftar till att gynna klimatet. Stämpeln som har satts på visionen som en 
klimatplan som arbetar med koldioxidneutralitet är ett exempel på en diskursiv strategi. 
Stämpeln blir ett filter som samhället ser ämnet genom och på så sätt kan diskurser dölja 
mer än vad de avslöjar. Någonting som klimatplanen tolkas dölja är bland annat hur 
konsekvenserna av visionen påverkar samhället negativt. 

Analysen som har besvarat de första två forskningsfrågorna har lagt grunden till att den 
sista forskningsfrågan Vilka specifika ideal eftersträvas? Den föreställda vägen till 
koldioxidneutralitet har definierat hur och ur vilket perspektiv Köpenhamns 
stadsplanering formas. Här har processen till idealet sammanfattats. 
Koldioxidneutralitet tolkas vara en process som leder vägen till idealet. Vidare anses 
målet för Köpenhamn vara hållbar utveckling. Eftersom hållbarhetsdiskursen inom 
visionen uppmärksammar koldioxidutsläppen som huvudproblem identifieras det mer 
specifika idealet som en fossilfri stad. Detta idealet uppmärksammas inte i klimatplanen 
utan istället i dess tillhörande dokument. Idealet anses strävas efter när målet om 
koldioxidneutralitet har uppnåtts. Köpenhamns stadsplanering tolkas använda sig av en 
tidskrävande process för att närma sig sitt ideal. Processen började redan med 
klimatplanen från år 2009 som har uppmärksammats som en viktig komponent för 
utvecklingen med hjälp av hållbarhetskriterierna.  

Uppsatsen är relevant för stadsplanering eftersom det handlar om en politik för att 
utforma staden och dess framtid. Visionen  underbygger sin metodik inom politiken och 
presenterar samtidigt att det handlar om ett bredare nätverk av policy och planer som 
utgör utvecklingen där samarbete är nyckeln till framgång. Studiens slutsats relaterar 
även till samhällsplanering då visionen omfattar riktlinjer för en bredare utveckling 
inom stadsplanering där även ekonomisk och social planering inkluderas.  
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