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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens utgångspunkt är att utforska olika tolkningar av begreppet hållbar utveckling och 
undersöka hur dessa har bidragit till att forma olika inriktningar inom hållbar stadsbyggnad. Utifrån 
olika tolkningar av hållbar utveckling, och inriktningar inom hållbar stadsbyggnad, skapas två 
idealtyper - en ekonomisk och en ekologisk. Dessa ligger till grund för konstruktion av ett  
idéanalysinstrument, ett instrument som ska kunna användas för att analysera vilka idéer om hållbar 
utveckling som genomsyrar stadsbyggnadsprojekt med ett uttalat fokus på hållbar stadsbyggnad. 
Idéanalysinstrumentet testas sedan på stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm 
genom en avslutande idéanalys. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, svag och stark hållbarhet, ekologism och antropocentrism,  ekologisk 
ekonomi, miljöekonomi, ekonomisk modernisering, humanekologi, stadens ruralisering, stadens 
ekologiska modernisering, hållbar stadsbyggnad, hållbar stadsutveckling.   

För frågor och synpunkter: victoriakalen@gmail.com  
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DEL 1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

Hållbar utveckling och stadsplanering 
I takt med en tilltagande urbanisering (SCB 2015) och ökade skador på miljön, både lokalt 
och globalt, har föreställningar om hållbar utveckling flyttat upp på den offentliga och 
politiska agendan. Under 1990-talet togs en rad statliga initiativ i syfte att främja en hållbar 
utveckling i Sverige (Miljödepartementet 2002:5) och hållbarhet kom alltmer att bli ett 
uttalat mål även inom stadsplaneringspraktiken, med nutida exempel såsom Boverket 
publikation Hållbara städer och tätorter i Sverige – förslag till strategi (2004) och Sveriges 
Arkitekters publikation Hållbar stadsutveckling -En politisk handbok (2008). 

Föreställningar om lokal social och ekonomisk hållbarhet kan spåras tillbaka till 
pionjärerna inom planeringens rörelse såsom Howard, Geddes och Unwin med idéer om 
integration av stad och land (Carmona 2009). Detta till trots har den senaste tidens ökning 
av litteratur på begreppet hållbar utveckling tillsammans med en ökad urbanisering och 
reaktioner av ”de ohållbara” modernistiska stadsbyggnadsidealen, tydligt bidragit till ett 
skiftat fokus inom stadsplanering som enligt Carmona (2009:50) tidigare huvudsakligen 
”handlat om att förändra den fysiska världen så att den passar mänskliga behov”. 

De flesta föreställningar om stadsplanering idag innefattar uttryckligen en hållbar 
dimension tillsammans med ett redan etablerat ramverk för stadsplanering. Men även om 
denna dimension finns inom den kommunala retoriken kvarstår en verklighet där 
kommunen i beslutsprocesser och i genomförande måste anpassa sig till 
marknadsprocesser, till offentliga politiska agendor som prioriterar ekonomisk tillväxt och 
socialt välbefinnande samt till privata agendor. I denna komplexa planeringsverklighet är 
det inte lätt att utläsa vad det är för tolkning av, och idéer om, hållbar utveckling som den 
kommunala planeringspraktiken lutar sig emot.   

Jag ämnar därför undersöka olika tolkningar av och idéer om hållbar utveckling och hur 
dessa formar olika stadsplaneringspraktiker - i val av åtgärder och strategier - som syftar till 
att verka för en hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling.  

Norra Djurgårdsstaden  
Norra Djurgårdsstaden är en av Stockholm stads profilområden inom hållbar 
stadsbyggnad. Stadsbyggnadsprojektet har fått anslag från Delegationen för hållbara städer, 
en delegation som tillsattes av regeringen för att på olika sätt stimulera hållbar 
stadsutveckling. Norra Djurgårdsstaden ska enligt kommunen ”bli ett skyltfönster för 
hållbart stadsbyggande och erbjuda en av Europas mest attraktiva och moderna 
boendemiljöer” (Stockholm stad 2015).  

Det är ett stort område, 236 hektar, som tidigare har används till industri- och 
hamnverksamhet men nu ska ge plats åt 10 000 - 15 000 bostäder och 30 000 nya 
arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över 
hamnområdena Värtahamnen och Frihamnen, till Loudden i söder. (Stockholm stad 
2012:4-5) 
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Figur 1. Planöversikt. (Stockholm stad 2014) 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Hållbar utveckling  utgör idag ett ledord för de flesta svenska kommuner och hållbar 
stadsutveckling och stadsbyggnad eftersträvas med utgångspunkt i begreppet. Persson 
(2013) skriver att hållbar utveckling är ett luddigt begrepp som kan tolkas på många olika 
sätt vilket även lett till olika resultat inom planering. Han menar att tolkningen av vad 
hållbarhet är och vad det innebär kan komma att leda till att planeringsorgan strukturerar 
en komplex verklighet till en mer eller mindre sammanhängande tanke. Vilket i sin tur kan 
liknas en planeringsdoktrin eller planeringsparadigm, ett slags "trossystem" som ger 
mening åt olika planeringsaktiviteter. (Persson 2013) 

Det faktum att hållbar utveckling är ett brett begrepp har tveklöst lett till dess populäritet 
och vida acceptans, såväl hos myndigheter som hos företag och organisationer. Hoopwood 
(2005:40) skriver att hållbar utveckling kommit att användas för att ”rättfärdiga och 
legitimera en myriad av strategier och metoder” och används av allt från förkämpar för 
ökad global jämlikhet till stora internationella företag och lokala bostadsrättsföreningar. 
Problemet med detta inom stadsplanering är att vitt skilda insatser och grepp för ”hållbar 
stadsbyggnad” - täthet, energieffektivisering, urban inneslutning, stadens ruralisering, 
regional självtillit och så vidare - alla motiveras utifrån målet om en hållbar utveckling. 

Problemet är inte att det finns olika sätt att tolka hållbar utveckling - utan att det saknas 
tydliga kopplingar mellan olika tolkningar av begreppet och olika ideal inom 
stadsplanering med en vision om att verka för hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling. 
Flera stadsbyggnadsprojekt i Sverige har en tydlig ”hållbarhetsprofil”. Men vilka idéer om 
och tolkning av hållbar utveckling ligger bakom val av planeringsåtgärder och strategier?  
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1.3. SYFTE 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka om och hur olika tolkning av och idéer om 
hållbar utveckling kan tänkas ligga till grund för olika inriktningar, med tillhörande 
planeringsåtgärder och strategier, inom stadsplanering för hållbar utveckling.  

Det första delsyftet är att undersöka olika syn och tolkningar av hållbar utveckling och olika 
trender inom hållbar stadsplanering.  

Det andra delsyftet är att konstruera ett idéanalysinstrument med hjälp av idealtyper 
utifrån olika tolkningar av hållbar utveckling och hållbar stadsplanering. Detta 
idéanalysinstrument ska kunna användas för att analysera vilka idéer om och tolkningar av 
hållbar utveckling som ligger bakom olika stadsbyggnadsprojekt.  

Det tredje syftet är att testa detta idéanalysinstrument på stadsbyggnadsprojektet Norra 
Djurgårdsstaden. Utifrån denna analys skapas ett ramverk för att diskutera hur olika 
tolkningar av begreppet hållbar utveckling kan tänkas ligga till grund för olika 
stadsplaneringsinriktningar med fokus på hållbar stadsbyggnad.  

1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att besvara det övergripande syftet ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

1. Hur definieras och tolkas begreppet hållbar utveckling?  

2. Hur kan olika tolkningar av och idéer om hållbar utveckling ligga till grund för olika 
stadsplaneringsinriktningar? 

3. Vilka idéer om hållbar utveckling och hållbar stadsbyggnad vilar projektet Norra 
Djurgårdsstaden på? 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

I skapandet av idealtyper har jag valt att endast utgå ifrån två idealtyper - en ekonomisk och 
en ekologisk. Det är mellan dessa två idealtyper som de största skiljelinjerna ligger i 
tolkningen av hållbar utveckling. Kring vad som utgör den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling finns till synes mer konsensus utifrån värden såsom rättvisa, demokrati och 
fattigdomsbekämpning och vad gäller stadsplanering för hållbar utveckling i värden såsom 
medborgardialog, mötesplatser, trygghet och tillgänglighet. I syfte att skapa tydliga 
utgångspunkter och motsättningar i min idéanalys har jag därför valt att utesluta denna 
dimension. 

Idéanalysen avgränsas vidare till själva idéerna och jag har därför valt att inte analysera 
aktörerna eller den faktiska fysiska strukturen närmre.  

Inom denna studie har jag valt att avgränsa min idéanalys till området Norra 
Djurgårdsstaden eftersom detta är ett ett stadsbyggnadsprojekt med en tydligt 
hållbarhetsprofil. Eftersom Norra Djurgårdsstaden ännu inte är byggd så avgränsas 
analysen vidare till att bli mer teoretisk grundad. 
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1.6. DISPOSITION 

För besvara det första delsyftet - att undersöka olika syn och tolkningar av hållbar 
utveckling och olika trender inom hållbar stadsplanering - följer en omfattande teori och 
analysram. Teori och analysram motiveras vidare av det andra delsyftet - att konstruktruera 
ett sammanhängande idéanalysinstrument.  Teori och analysram utgör underlag för detta 
instrument och dess omfattning bidrar samtidigt till en större legitimitet av dess 
användbarhet även utanför ramen för denna uppsats. Efter konstruktion av 
idéanalysinstrument görs en idéanalys på stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden 
med hjälp av konstruerade idealtyper för att sedan följas upp av en diskussion och en 
utvärdering av idéanalys som metod.  
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DEL 2. TEORI OCH ANALYSRAM 

2.1. BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING 

Framväxten 
Enligt Mebratu (1998:501) är begreppet hållbar utveckling inget nytt fenomen. Som 
föregångare till konceptet om hållbar utveckling tar Mebratu (1998) bl.a. upp den brittiske 
nationalekonomen Thomas R. Malthus (1766–1834) teori om hur miljön genom resursbrist 
sätter gränser för en fortsatt tillväxt. Vidare nämner Mebratu (1998) Ernest F. Schumacher 
som under 1970-talet genom boken Small Is Beautiful lade grunden för en hel generation av 
miljöförsvarare och dessutom introducerade idén om att titta på de ekonomiska, ekologiska 
och sociala aspekterna i ett givet system.  

Rörelsen om hållbar utveckling menar Mebratu (1998) dock kan spåras till mitten av 1960-
talet då teknik började förespråkas som ett sätt att lyfta utvecklingsländer, med andra ord då 
”lämpliga tekniska lösningar” började förespråkas som lösning på sociala problem.  

År 1972 innebar enligt Mebratu (1998) dock den verkliga startpunkten för utvecklingen av 
begreppet hållbar utveckling i samband med att FNs internationella miljökonferens i 
Stockholm, UN Conference on the Human Environment, med fokus på mänskliga aktiviteter 
i relation till miljön. Då utvecklades tanken att den ekonomisk utvecklingen skulle behöva 
förändras. Samma år publicerade tankesmedjan Romklubben sin rapport Limits to Growth 
vars huvudhypotes är att industrisamhället inom några decennier skulle överstiga de flesta 
ekologiska gränserna om tillväxten fortsatte som under 1960 och 1970-talet. (Mebratu 
1998) 

Under åren som följde utvecklades terminologin, såsom ”miljö och utveckling” och 
"utveckling utan destruktion”,  för att tillslut mynna ut i ”hållbar utveckling”. Begreppet fick 
internationell spridning i samband med Brutlandrapporten 1987 Vår gemensamma framtid 
(Mebratu 1998). Kommissionen World Commission on the Environment and Development 
(WCED), bestående av 21 medlemmar från olika stater, hade tillsatts av FNs 
generalförsamling i syfte att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier (Sandstedt & 
Boström 2004:19). Begreppet ”hållbar utveckling” tar form genom hela rapporten men den 
mest refererade beskrivningen består av en inledande definition: 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within 
it two key concepts: 

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

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

(WCED 1987:43) 

I rapporten fastslås vidare att hållbar utveckling inte bara ska gälla miljö utan även 
inkludera en social och ekonomisk utveckling; ”vad som behövs nu är en era av ekonomisk 
tillväxt - en tillväxt som är kraftfull men samtidigt socialt och miljömässigt 
hållbar” (WCED 1987:3, se Jagers 2005:10). Grunden för de tre dimensionerna - 
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ekonomisk, ekologisk och social - var därmed lagd inom hållbar utveckling (Jagers 
2005:10). Vid United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) i Rio 
de Janeiro 1992 fick begreppet hållbar utveckling sitt godkännande från 171 nationella 
regeringar och det fastställdes att ”ett fenomen uppfattas som ett bidrag till hållbar 
utveckling först när hållbarhet är förenlig med den ekonomiska, ekologiska och sociala 
dimensionen” (Boström & Sandstedt, 2004:21). 

Enligt Mebratu (1998:502) ledde publikationen Vår gemensamma framtid till att hållbar 
utveckling som begrepp fick en bred acceptans och att flera olika tolkningar av skiftande 
karaktär växte fram, mer än 80 olika tolkningar av begreppet uppskattas ha funnits 1994 
som alla vilade på WCEDs definition.  

Hållbarhet och utveckling 
Enligt Koro och Gondo (2012:105) syftar hållbarhet enligt vedertagen definition till 
kapaciteten att långsiktigt bevara ett fenomens produktionsförmåga och/eller existens - 
med hänvisning till de fenomen som gemensamt uppfattas vara hotade såsom mänskligt liv, 
biologisk mångfald och förnyelsebara resurser. 

Synen kring vad utveckling innebär är enligt Langelle (1999) omtvistad.  Diskussionen 
kretsar enligt Langelle (1999) kring motstridigheter om huruvida utveckling är beroende av 
och synonymt med teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Det huvudsakliga målet 
för utveckling som framkommer i Vår gemensamma framtid är enligt Langelle (1999) dock 
en utveckling där mänskliga behov tillfredsställs idag och i framtiden. Att denna utveckling 
också måste vara hållbar är vidare enligt Langelle (1999) en begränsning som innebär att 
varje generation har rätt att driva sina intressen bara på ett sätt som inte underminerar den 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Ett ifrågasatt koncept 
Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling har kritiserats. Vissa menar att 
begreppet hållbar utveckling i Vår gemensamma framtid saknar vetenskaplig legitimitet, 
andra menar att ingen hänsyn tas till naturens och miljöns egenvärde. Ytterligare kritik rör 
den globala ansvarsfrågan med hänvisning till att det är de utvecklade länder som står 
bakom de största miljöproblemen. Det finns även många som är kritiska till tilltron att 
teknologisk utveckling ska lösa framtida miljöhot. (Jagers 2005, Mol 1996). Annan kritik 
härrör från hur behov, som ingår i Brutlandsdefinitionen, ska tolkas. Redcliff (2005) menar 
att behov förändras med tiden tillsammans med utvecklingen och en svårighet däri ligger 
att idag förutspå framtida behov. Andra svårigheter med behov är enligt Redcliff (2005) att 
behov skiljer sig åt mellan olika kulturer och länder. 

2.2. HÅLLBARHETSDIMENSIONERNA  

Enligt Hoopwood (2005:39) är konceptet hållbar utveckling resultatet av ”den ökande 
medvetenheten om de globala kopplingarna mellan miljöproblem, socioekonomiska frågor 
såsom fattigdom och ojämlikhet och en ökad oro för en hälsosam framtid för 
mänskligheten” och Hoopwood (2005:40) menar därför att olika syner på hållbar 
utveckling kan samlas kring ”försök att kombinera miljöproblem med socioekonomiska 
frågor”. 
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Hållbarhetsdimensionernas samspel 
Trots en gemensam utgångspunkt så öppnar definitionen i Vår gemensamma framtid upp 
för olika tolkningar beroende på antaganden om hur de ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor ska interagera med varandra - om de ska kännetecknas av ett ömsesidigt 
beroende eller om någon dimension är av mer fundamental vikt än de andra (Boström & 
Sandstedt 2004:21). 

Den  allmänt  accepterade  förståelsen  av  den  kosmiska  världen  med  hänvisning  till 
miljödebatten och begreppet hållbarhet bygger enligt Mebratu (1999:513) på erkännandet 
av  tre  separat  existerande  system;  ett  ekologiskt,  ekonomiskt  och  socialt  system.  Den 
interaktiva zonen där de tre systemen integrerar är ”lösnings-zonen” där hållbarhet kan 
uppnås.  Venndiagrammet  nedan,  till  vänster,  förmedlar  en  bild  där  samtliga  tre 
hållbarhetsdimensioner  ges  lika  tyngd  och  värde  och  hållbarhet  uppnås  först  då  de 
integrerar  med  varandra.  Enligt  Larsson  et  al  (2011:25)  bör  strävan  därför  vara  full 
integration av det ekologiska, ekonomiska och sociala systemen i dessa modeller - ”där 
såväl  människans  sociala  behov  och  ekonomiska  anspråk  som  ekosystemens 
hållbarhetskrav beaktas”. 

Figur 2. The cosmic perception. (Mebratu 1993:513). 

Den andra modellen skildrar också hållbarhet men i  form av en hierarki där ekologisk 
hållbarhet istället ses som en grundförutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet 
(Koro & Gondo 2012:107). Mebratu (1998:513) menar att i fallet med Venndiagrammet 
missar man den viktigaste delen av helhetstänkande, dvs samspelet mellan delarna i "hela" 
och  mellan  "hela"  och  dess  omgivning.  En  sådan  inställning  leder  enligt  Mebratu 
(1998:513) till en ”kunskapsteoretisk fälla”. Mebratu (1998:514) presenterar en alternativ 
syn till den dominerande modellen - the Cosmic Interdependence model, till höger, som 
bygger  på  tanken  att  ”det  mänskliga  universum,  i  allmänhet,  och  de  ekonomiska  och 
sociala kosmos, i synnerhet, aldrig har varit och aldrig kommer att bli, ett separat system 
oberoende av ett naturligt universum”. Samspelet inom den integrerade zonen utgörs av 
miljontals systems som inte tillhör ett enskilt system utan är flerdimensionell.
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Skärningsområdet  av  de  fyra  kosmos  är  det  område  som  utgör  en  grogrund  för  en 
samevolution  mellan  det  naturliga  och  mänskliga  universum  -  och  för  en  hållbar 
utveckling. Förklaringen till miljökrisen är enligt denna teori försummelse av en eller flera 
av dessa systemparametrar vilket resulterar i  bristfälliga system med obalans. (Mebratu 
1998) Samtidigt skildras hållbarhet i  denna modell i  form av en hierarki där ekologisk 
hållbarhet  ses som en grundförutsättning för  social  och ekonomisk hållbarhet  (Koro & 
Gondol 2012:107). Synen på hållbar utveckling skiljer sig därmed åt men samtidigt avser 
dessa  tolkningar  enligt  Dryzek (2005:145)  varken prestation,  åtgärd  eller  någon precis 
uppsättning strukturer för att gemensamt uppnå resultat.

Hållbarhetsdimensionernas kapital 
För att uppnå en hållbar utveckling råder till synes en viss konsensus kring att hållbarhet 
bör integrera de tre olika systemen - det ekologiska, ekonomiska och sociala; ”Hållbar 
utveckling bör integrera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och använda dessa 
tre för att påbörja hållbar utveckling” (Goodland 1995:4). Men vad inrymmer dessa system 
och vad är det mer specifikt för värden som önskas bevaras? Koro och Gondo (2012:105) 
skriver att dessa komponenter - som återfinnes inom det ekonomiska, ekologiska eller 
sociala systemet - kan härledas till ett gemensamt uppfattat hot. 

Larsson et al (2011:25-27) skriver att till vardera system hör ett slags kapital. Till det 
ekonomiska systemet hör realkapital, till det sociala systemet humankapital och till det 
ekologiska systemet naturkapital. Realkapitalet utgör allt människan bygger och 
konstrueras såsom vägar, hus, maskiner; humankapitalet utgörs av människans färdigheter, 
kunskap och teknologi men även resurser såsom arbetskraft och naturkapitalet alla våra 
råvaror och resurser som naturen tillhandahåller. Naturkapitalet kan i sin tur delas upp i 
icke-förnyelsebara resurser (olja, mineralet), förnyelsebara resurser (kött, växter, 
färskvatten) samt naturens nyttoprocesser och ekosystemtjänster (naturliga kretslopp, 
fotosyntes, pollinering, avfallsnedbrytning, populationskontroll). (Larsson et al 2011:25-27) 
Frågor som rör hållbarhet är med andra ord nära förknippat med dessa tre kapital och det 
är även runt dessa som diskussionen kring begreppet hållbar utveckling kretsar. 

2.3. OLIKA TOLKNINGAR AV HÅLLBAR UTVECKLING 

Kategorisering 
Det finns en uppsjö av forskning med syftet att kategorisera olika tolkningar av hållbar 
utveckling. Hopwood (2005) är en hållbarhetsforskare som försökt göra en klassificering 
och kartläggning av olika tanketrender inom hållbar utveckling,  utifrån politiska ramar. 
Hoopwood (2005) gör en grov indelning i vad han kallar status quo,  reform och 
transformation.  

Förespråkare för det Hopwood (2005) benämner status quo inser behovet av förändring 
men menar att vare sig miljön eller samhället står inför några akuta problem. 
Grundläggande förändringar vad gäller beslutsfattande eller maktförhållanden i samhället 
behöver därför inte göras. Detta är enligt Hopwood (2005) den dominerande bilden för 
regeringar och företag. Ekonomisk tillväxt ses som en del av lösningen och anhängare av 
status quo är enligt Hopwood (2005) vidare positivt inställda till privatisering, minskade 
statliga regleringar och globalisering med en ökad global marknad och rörlighet. Nyckeln 
till hållbar utveckling inom status quo ligger hos verksamheter, i ökad information som kan 
bidra till förändrade värderingar samt i utvecklande av ny teknik. Med öppna marknader 
och utveckling av teknik finns möjligheten att ”skapa en framtida värld som kommer att  

11



vara mindre förorenad, mer ekologiskt stabil . . . och världens människor blir 
rikare.” (Hopwood 2005:42)  

Figur 3. Mapping of views on sustainable development. (Hopwood 2005:41). 

Tillskillnad från status quo accepterar de inom reform att det finns växande problem och är 
kritiska till hur företag och regeringar hanterar frågan om hållbar utveckling. Trots detta ser 
de inte behovet av en grundläggande förändring av vårt nuvarande samhälle. Roten till 
problemen ligger i en obalans och i en brist på kunskap och information. Enligt Hopwood 
(2005) accepterar de att förändringar inom politik och livsstil kommer att behövas inom 
sinom tid - men inom de nuvarande sociala och ekonomiska strukturerna. Fokus ligger på 
teknik, vetenskap och information, modifieringar av marknaden och statliga reformer. Ett 
gemensamt tema är tron på de fördelar som tekniken kan medföra för energieffektivisering, 
på en övergång från fossila bränslen till förnybara källor samt på en tro att förändringar för 
en förbättrad miljö kan öppna för nya marknader och möjligheter. Denna grupp omfattar 
enligt Hopwood (2005) av människor från myndigheter, akademin och experter inom 
ideella organisationer. Samtidigt tilldelas regeringar en nyckelroll i utvecklingen mot en 
hållbar utveckling genom regleringar av marknaden såsom skatter och subventioner  samt 
genom åtgärder som syftar till att öka demokratin och medborgardeltagandet. Inom 
urbanteorin hänvisar Hopwood (2005) till Girardet som hävdar att det bästa sättet att lyckas 
på stadsnivå handlar om en kombination av upplysta och demokratiskt valda ledare och ett 
aktivt partnerskap med lokala företag och offentliga beslutsfattare.  

Den tredje kategorin - transformation - menar att problem i miljön och i samhället har sina 
rötter i hur dagens samhälle är uppbyggt och i hur människan samverkar och relaterar till 
miljön. En förändring av hela samhället, den ekonomiska strukturen och en del av de 
maktstrukturer som råder, är därför nödvändig i syfte att undvika en framtida kollaps.  

12



Motiveringen är att dagen strukturer inte är uppbyggda med hänsyn till människors 
välbefinnande och den miljömässig hållbarheten. De transformister som fokuserar på såväl 
miljön som på socioekonomiska frågor är enligt Hopwood (2005) de som kan inräknas som 
förespråkare för hållbar utveckling. De grundläggande problemen ligger i en ohållbar 
exploatering av människor och miljö. Fokus ligger därför i ett starkt engagemang för social 
rättvisa, fattigdomsbekämpning, jämlikhet, mänskliga rättigheter, miljöförstöring etc. och 
ett vanligt inslag i det transformistiska synsättet är anti-globalisering och anti-kapitalism. 

Ekologism och antropocentrism 
En grundläggande skillnad i synen på hållbar utveckling ligger i skilda världsbilder vad 
gäller människans roll och relation till naturen. Världsbilderna kan förenklat delas upp i två 
tankesystem - det antropocentriska och det ekologiska. Med en antropocentrisk världsbild 
är människan i centrum och naturen instrumentell. Naturen har inget egenvärde utan dess 
uppgift är att förse människan med råvaror vilket har medfört ett fokus på att modernisera 
samhället och hantera miljöproblem utifrån motivet att det inte ska påverka människor 
negativt. (Larsson et al 2011:100) 

Till skillnad från antropocentrism har, enligt den ekologiska världsbilden, naturen ett 
egenvärde (Larsson et al 2011:101). Ekologi handlar om de biologiska organismernas 
relationer till sin miljö (Söderbaum 1993:48). Begreppet ekosystem används när man 
studerar samspelet mellan olika arter och inom synsättet finns ett ”systemtänk”. 
Ekosystemet består av flera olika system som påverkar varandra och genom komplexa 
samband (Larsson et al 2011:101). Inom ekologismen kan man enligt Söderbaum (1993:48) 
utgå från andra arter och populationer - naturekologi - eller med utgångspunkt från 
människan - humanekologi. Med detta sagt kan en ekologisk utgångspunkt även innefatta 
människan.  

Svag kontra stark hållbar utveckling 
En grundläggande klyfta i synen på hållbar utveckling bottnar i olika syn på de olika 
kapitalens utbytbarhet (Larsson et al 2011:28). Till varje dimension och system hör som 
tidigare nämnt ett slags kapital, olika former av resurser som vi människor kan använda. 

De som anser att kapitalen är utbytbara, förespråkare för svag hållbarhet, menar att 
realkapital och humankapital, t.ex. teknik och kunskap, kommer att kunna kompensera för 
minskade naturresurser (Larsson et al 2011:28). Enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier 
(2006:24-25) innebär svag hållbarhet att utvecklingen är hållbar så länge vi endast 
konsumerar räntan på vårt samlade kapital eftersom  kapitalstockarna är fullt 
substituerbara. 

Förespråkare för stark hållbarhet anser inte att kapitalen är utbytbara eftersom att de olika 
kapitalen är komplementära (Larsson et al 2011:28). Naturkapital och annat kapital kan inte 
räknas mot varandra eftersom att det är nödvändigt med ett ”kritiskt naturkapital” för 
mänskligt liv (Institutet för tillväxtpolitiska studier 2006:25). 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (2006:25) menar att det i diskussioner kring kapitalens 
utbytbarhet är särskilt intressant att diskutera naturkapitalets funktion såsom 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster inkluderar t.ex. klimatreglerande funktioner och 
genetisk information. Frågan som bör ställas enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier 
(2006:25) är vilka av dessa tjänster som är utbytbara, eller som kommer att kunna bytas ut 
när den tekniska utvecklingen går framåt. 
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Miljöekonomi kontra ekologisk ekonomi 
I Vår gemensamma framtid framkommer enligt Langhelle (1999) inte någon direkt 
motsättning mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Enligt Dryzek (2005:154) 
framkommer en syn på att dagens naturliga begränsningar är effekter av nuvarande teknik 
och social organisation och att människans uppfinningsrikedom kommer att flytta fram de 
definitiva begränsningar som finns idag. Langhelle (1999) menar att teknik och ekonomisk 
tillväxt förvisso utgör en viktig del men hävdar samtidigt att både motståndare och 
anhängare till tillväxt har överdrivit betydelsen av tillväxten i rapporten och därmed 
bidragit till en tolkning av hållbar utveckling som först och främst baseras på den 
ekonomiska tillväxten. Andrén (2005:28) menar att det i tillväxtfrågan går att utläsa två 
olika synsätt inom hållbar utveckling - ”de som anser att ekonomisk tillväxt är en 
nödvändig förutsättning för att generera resurser och reformutrymme för ett gott 
miljöskydd och de som anser att ekonomisk tillväxt är själva orsaken till ohållbar 
naturresursanvändning och miljöbelastning”. 

Enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier (2006:25) är svag och stark hållbarhet, 
tillväxtförespråkare och tillväxtmotståndare, en vattendelare som skiljer två skilda synsätt 
vad gäller ekonomi och hållbar utveckling; miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Svag 
hållbarhet förknippas ofta med neoklassiska miljöekonomer och stark hållbarhet med 
ekologiska ekonomer.  

Miljöekonomi 
Miljöekonomi är en underdisciplin till neoklassisk ekonomi som använder 
nationalekonomisk teori för att ta itu med miljöproblem. Miljöekonomi utvecklades under 
1960-talet i samband med en insikt om att naturresurser behöver hushållas och konsumtion 
och produktion regleras med hänsyn till miljön. I miljöekonomi introducerades miljön och 
naturresurser som begränsande faktor för ekonomisk aktivitet. Miljöekonomer har en tilltro 
till marknadens förmåga men förespråkar samtidigt ekonomiska styrmedel såsom skatter, 
avgifter och subventioner för att kompensera för marknadsmisslyckanden. Exempel på 
marknadsmisslyckanden är att priset på miljövaror såsom utsläpp eller naturresurser inte 
återspeglar den verkliga samhällsekonomiska kostnaden. Marknadsmisslyckanden kan 
förklaras av att påverkan på miljön ofta är externa effekter, effekter såsom utsläpp som inte 
påverkar t.ex. företaget i fråga som gör utsläppen. Men marknadsmisslyckanden beror även 
på att miljövaror ofta är kollektiva varor, dv.s. varor som inte har någon klart definierad 
ägare såsom världshaven eller atmosfären, vilket resulterar i att ingen tar enskilt ansvar för 
att en hållbar nivå upprätthålls. Miljöekonomi handlar med andra ord om att reglera 
samspelet mellan samhällsekonomi och miljö (Konjunkturinstitutet 2012:25-30, Pihl 2007)   

Grundtanken inom miljöekonomi är enligt Andrén (2005) dock ”att det mänskliga 
samhället besitter en stark anpassningsförmåga i förhållande till framtida miljöproblem och 
resurshushållningsfrågor” som vilar på en tilltro till ”dynamiska faktorer såsom 
teknikutveckling, strukturförändringar och marknadsmekanismer”. Den ekonomiska 
tillväxten motiveras vidare för att upprätthålla och utveckla välfärden - speciellt för 
utvecklingsländer. Detta genom en s.k. ”trickle down effekt” där ekonomisk tillväxt i 
utvecklade länder även gynnar utvecklingsländer. Slutsatsen tillväxtförespråkare gör är 
således att den ekonomiska tillväxten inte ska begränsas utan istället ”främjas i kombination 
med samhälleliga miljöpolitiska åtgärder vid behov”. (Andrén 2005) 

Ekologisk ekonomi 
Romklubbens rapport ”Limits to Growth” från 1972 tillhör de tidiga kritiska rösterna mot 
ekonomisk tillväxt (Kuhlman & Farrington 2010). En förgrundsgestalt är enligt Andrén  
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(2005) ekonomen Nicholas Georgescu-Roegen som under 70-talet hävdade att ”oavsett 
samhällets kreativa och teknologiska potential så utgör termodynamikens lagar likväl dess 
övergripande systemvillkor”. All ekonomisk aktivitet innebär att någon form av energi 
omvandlas och att dess kvalitet degraderas - ”exergi, energins förmåga att uträtta arbete, 
förbrukas och entropin, energi med låg kvalitet, ökar”.(Andrén 2005) Herman E. Daly är 
enligt Wheeler and Beatley (2009:53) den som utvecklat den mest fundamentala kritiken 
mot ekonomisk tillväxt och ses som en av grundarna till ekologisk ekonomi. Daly (1973, 
kap The Steady-State economy)  ifrågasätter all typ av tillväxt inklusive befolkningstillväxt, 
metropolers spatiala tillväxt och tillväxt inom energi- och resurskonsumtion, eftersom att 
det får konsekvenser såsom jämviktsrubbning mellan mänsklig ekonomi och de naturliga 
ekosystemen, trängsel och föroreningar i vår rumsliga dimension,  försämrad livskvalitet 
pga. stress, ohälsa och sociala orättvisor etc. Dalys (1973, kap The Steady-State economy) 
kallar vår tids tillväxtparadigm för ”Growthmania”, där svar på varje fråga är fortsatt tillväxt 
- så att vi ska ha råd med framtida kostnader för miljöförstöring, till att upptäcka nya 
resurser och till att utveckla nya tekniker. Daly (1973) menar att vi måste ge plats åt ett nytt 
paradigm - ”steady-state economy” - som han definierar som en ekonomi där den totala 
befolkningen och den totala lagret av fysiska tillgångar är konstant på en viss önskvärd nivå. 
Vidare definieras det nya paradigmet av en minimal genomströmning av resurser vilket 
vidare innebär att den genomsnittliga livslängden för en resurs bör maximeras. Vår planet 
är ändlig och vårt ekosystem är ett ”steady-state” - den mänskliga ekonomin är enbart ett 
subsystem. (Daly 1973) 

Ekologisk ekonomi använder inte den etablerade nationalekonomiska teoribildningen för 
att analysera miljöproblem. Ekologisk ekonomi sätter enligt Söderbaum (1993:91) det 
ekologiska tänkandet i centrum med fokus på ekologiska sammanhang, såsom e.g. 
näringskedjor och kretslopp i miljön. Andrén (2005:19) skriver att ekologisk ekonomi är ett 
resultat av att det  ”inom vetenskapsvärlden höjdes röster mot uppdelningen mellan 
naturvetenskapliga ämnen å ena sidan och samhällsvetenskap och humaniora å den andra i 
relation till frågor om en hållbar utveckling”.  Ekologisk ekonomi försöker därför finna 
vägar för gränsöverskridande samarbete och integration av olika kunskapsfält. (Andrén 
2005:19) 

2.4. MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING 

Att vårt förhållande till naturen och miljön inte längre kan tas för given utan kräver 
organisering är en gemensam utgångspunkt för förespråkare av hållbar utveckling. Detta 
kan göras på olika sätt och Mol & Spaagaren (2000) har identifierat tre större 
skolbildningar; humanekologi, ekologisk modernisering samt postmoderna teoribildningar. 
Mol & Spaagaren (2000) menar att debatten idag karaktäriseras av ekologisk 
moderniseringsteori kontra reflexiva moderniseringsidéer såsom konfrontation med 
”risksamhället”, vilket åsyftar ett samhälle som i allt högre grad sysselsätter sig med att 
organisera sig efter riskhantering. En central diskussion är vidare den om teknik och 
kontroverser mellan avindustrialisering/demodernisering och ekologisk modernisering. 
(Mol & Spaagaren 2000) Utifrån tidigare uppdelning i Venndiagrammet-The cosmic 
interdependence model, svag - stark hållbarhet, ekologism - antropocentrism, 
tillväxtkritiker - tillväxtförespråkare, ekologisk ekonomi-miljöekonomi följer nedan en 
presentation av humanekologi och ekologisk modernisering vilka kan placeras, liksom 
ovan, som tydliga motpoler.  
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Ekologisk modernisering 
Ekologisk modernisering som teori har sitt ursprung från tidigt 80-tal och blev enligt Mol 
& Spaagaren (2000) på kort tid en väletablerad uppsättning idéer som härrör från en debatt 
som då kretsade kring ”demodernisationteorier”. Hajer (1995, se Langhelle 2010) menar att 
ekologisk modernisering är sprungen ur en reaktion mot dessa radikala miljörörelser under 
1970-talet. Enligt Mol & Spaagaren (2000) utmanade ekologisk modernisering tanken att 
en grundläggande omorganisation det moderna samhället var avgörande för en hållbar 
utveckling. Anhängare av ekologisk moderniseringteori erkänner förvisso behovet av vissa 
omvandlingar inom ”moderniseringsprojektet” för att få bukt med en del strukturella 
konstruktionsfel, såsom e.g. externa effekter, som bidragit till miljöförstöring. Men de 
argumenterar inte för en total omvandling  av de institutioner som är involverade i den 
moderna organisationen av produktion och konsumtion. (Mol & Spaagaren 2000) Enligt 
Redcliff (2005) avser ekologisk modernisering hur ny och renare teknik kan utvecklas och 
utnyttjas mer effektivt inom en politisk ram som bidrar till att stärka en hållbar utveckling 
och bidrar till  ”win-win-situationer” där ekonomisk tillväxt stimuleras och bidrar till 
minskade föroreningar. 

Ekologisk moderniseringsteori har enligt Mol & Spaagaren (2000) särskilt utvecklats av 
Huber och Jänicke. Efterfrågan av en ”grön kapitalism” sattes på dagordningen av Joseph 
Huber med fokus på att omdirigera den "fria marknadskapitalismen" på ett sådant sätt att 
den bidrar till att bevara samhällets försörjningsbas. (Mol & Spaagaren 2000) 

Enligt Huber (2010) är icke-statliga organisationers förståelse för hållbar utveckling anti-
industriell och anti-modernistisk med ett fokus på "industriell nedrustning”, 
tillbakadragande från den fria världsmarknadsekonomin och en jämlik fördelning av de 
återstående knappa resurserna. Huber (2010) menar att industrin och företag behöver en 
strategi som kan möjliggöra fortsatt ekonomisk tillväxt och industriproduktion och 
samtidigt verka för ekologisk anpassning. Det medel Huber (2010) förespråkar är 
miljöstyrning med fokus på förbättrad miljöprestanda - det vill säga främjandet av en 
effektiv användning av material och energi vilket i sin tur även ökar resursproduktiviteten 
och samtidigt arbets- och kapitalproduktiviteten. 

Jänicke (2008) skriver att avsikten med ekologisk modernisering är att koppla ”samspelet 
mellan ekologi och ekonomi” med en modernisering av marknadsekonomin. 
Modernisering är enligt Jänicke (2008) ett inneboende fenomen i kapitalistiska 
marknadsekonomier och innovation har bidragit till den tekniska moderniseringen. 
Uppgiften är därför enligt Jänicke (2008) att ändra riktningen på den tekniska 
moderniseringen och verka för innovation till gagn för miljön. Regeringens roll är att stödja 
en ’’grönare” teknisk utveckling, bl.a. genom att främja miljöinnovation och stödja 
spridningen av dessa innovationer. Vidare ska tyngdpunkten i denna strategi ligga i att 
skapa ekologiska och ekonomiska ’’win-win''- lösningar. Ekologisk modernisering kan 
därför komma i form av t.ex. effektiv användning av material, effektiv energianvändning, 
effektiv logistik, yteffektivitet och så vidare. Enligt Jännicke (2008) är det i allmänhet är 
mindre svårt att rent politiskt lösa miljöproblem om en säljbar lösning existerar.  

Miljöinnovationer har enligt Jänicke (2008), om man jämför med andra innovationer, tre 
tydliga kännetecken: 

1. På grund av marknadsmisslyckanden behöver de oftast politiskt stöd.  
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2. Miljöinnovationer är ett svar på problem som har en global dimension. De tenderar 
därför att ha global marknadspotential. 

3. Den globala industriella tillväxten i sig skapar en efterfrågan på miljöinnovationer 
eftersom många naturresurser är knappa och miljöns förmåga att omhänderta och 
assimilera samhällets restprodukter är begränsad. 

Den viktigaste implikationen är enligt Jänicke (2008) att miljöinnovationer kräver ett 
politiskt stöd och att det därför är viktigt att det finns ett samspel mellan miljöpolitik och 
tekniska innovatörer. Om miljöpolitiken bidrar till modernisering kan miljöfrågan enligt 
Jänicke (2008) bli en ''motor för ekonomisk modernisering’’. Samtidigt betonar Jänicke 
(2008) miljöstyrning med strukturella lösningar för att hantera marknadsmisslyckanden 
såsom e.g. externa effekter.  

York & Rosa (2003) menar att ekologisk modernisering har vuxit fram som en framstående 
nyliberal teori med syftet att bistå moderna industrialiserade samhällen att hantera 
miljökriser. Vägen ut ur den ekologiska krisen är att gå ännu längre in i 
moderniseringsprocess. Uppfattningen är att industrialisering, teknisk utveckling, 
ekonomisk tillväxt och kapitalism inte bara är kompatibel med ekologisk hållbarhet utan 
även kan vara viktiga drivkrafter i reformer för miljön. (York & Rosa 2003) 

Enligt Gesota (2008) erkänner ekologisk modernisering förvisso att miljöproblemen är ett 
strukturellt resultat av kapitalistisk ekonomi men förkastar idén om en fundamental 
omstrukturering av marknadsekonomin. Näringslivet ses istället som avgörande för ett mer 
hållbart samhälle med utgångspunkten att innovation och teknik, trots att dessa anses ha 
bidragit till miljöproblemet, spelar en central roll för lösningen. Regeringar ska styra 
marknaden mot en ”miljövänlig kapitalism eller grönare industrialisering” genom ett ökat 
samarbetet mellan stat, industri, vetenskap och miljögrupper. Konsumtion ska ersättas med 
"grön konsumtion" och "gröna produkter”. (Gesota 2008)    

Langhelle (2000) menar att ekologisk modernsering i grunden utmanar den grundläggande 
tanken om att miljöproblematiken handlar om en avvägning mellan ekonomiskt välstånd 
och miljömässiga bekymmer och kallar ekologisk modernisering som en ”diskurs som 
erkänner den strukturella karaktären av miljöproblematiken, men inte desto mindre 
förutsätter att de politiska, ekonomiska och sociala institutioner kan internalisera omsorgen 
om miljön”. 

Hopwood et al (2005) menar att de flesta ekologiska moderniseringsförespråkarna stödjer 
status quo, även om vissa ser behovet av reformer. De stöder marknaden och teknologisk 
utveckling i ett partnerskap mellan regering, företag, måttliga miljöaktivister och forskare. 
Konsumentmakt, information om hållbarhetsfrågor och "grön" kapitalism förespråkas för 
att uppnå en hållbar utveckling. (Hopwood et al 2005) Speciellt rekommenderas inom 
ekologisk modernisering politiska styrmedel som kallas mjuka, dvs. olika former av icke-
tvingande styrning och frivilliga engagemang, såsom miljömärkning, miljöledningssystem 
och miljöutbildning. (Andrén 2005:31) 

Humanekologi 
Humanekologi växte fram på 1970-talet och bygger på tanken om att naturen och miljön 
inte längre kan ses som skilt från den sociala världen. Gränsen mellan den sociala och den 
fysiska världen som skapats av de klassiska sociologiska tänkarna kritiserades. Det sociala 
ska inte behandlas isolerat från den naturliga miljön eftersom att miljön inte utgörs av en 
”passiv sfär med risker och möjligheter som finns någonstans därute och väntar på att  
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användas för att tjäna mänskligheten”. (Mol & Spagareen 2000) Humanekologi kan förstås 
som en reaktion mot ”mainstream” sociologin som under lång tid undvikit den materiella 
dimensionen av sociala praktiker och institutionell utveckling (Mol & Spaagaren 2000).  

Dieter Steiners (1993) är en humanekolog som genom att kombinera samhällsvetenskap 
och humaniora (såsom sociologi, ekologisk ekonomi och kulturgeografi) med 
naturvetenskap (såsom systemekologi, biologi och fysisk resursteori) försökt skapa ett 
integrerat och tvärvetenskapligt perspektiv på systemet natur, samhälle och person.  

Figur 4 illustrerar de olika delarnas ömsesidiga beroende. Systemrelationerna är enligt 
Steiner (1993) av stor vikt för frågor om hållbar utveckling eftersom att frikopplingen 
mellan systemen är grundläggande för vår tids miljöproblem. 

Figur 4. Den humanekologiska triangeln. (Steiner 1993, se Andrén 2005:17). 

Humanekologen Alf Hornborg betonar att det i relationerna finns insikter att hämta om 
förutsättningarna för en globalt hållbar utveckling. Som exempel kan relationer mellan 
världssystem, person och ekologi studeras via t.ex. konsumtions-, produktions- och 
handelsmönster, s amt hur dess a är s amman kopplade med f rågor om 
naturresurshushållning, miljöproblem och global resursfördelning. (Andrén 2005:19) 

Humanekologen Gerald Marten skriver i sin bok Human ecology - Basic Concepts for 
Sustainable Development (2001) att ekologi är vetenskapen om relationer mellan levande 
organismer och deras miljö och humanekologi handlar om relationer mellan människor 
och deras omgivning. Andrén (2005:18) skriver att även om det humanekologiska 
perspektivet utgår från en systemsyn så har individen i teorin en nyckelroll - ”i relationer 
mellan systemnivåer av intresse för humanekologin innebär i samtliga fall att den enskilda 
personen är fundamentalt inbegripen och delaktig”.   

Marten (2001) skriver att inom humanekologin ser man på miljön som ett ekosystem, 
vilket utgörs av allt inom ett område såsom luft, mark, vatten, levande organismer och 
fysiska strukturer - även de som byggts av människan. De levande delarna av ett ekosystem  
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- mikroorganismer, växter, djur och människan - är dess biologiska samhälle. Ett ekosystem 
kan vara av varierande storlek - en liten damm i en skog och samtidigt en hel skogen, en 
enda gård och samtidigt en hel stad. 

Även om människor är en del av ekosystemet är det enligt Marten (2001) fruktbart att 
tänka på relationen människa - miljö som ett samspel mellan människans sociala system 
och resten av ekosystemet. Det sociala systemet utgörs av allt som har med människor att 
göra såsom dess befolkning,  kunskap och den sociala organisation som formar människans 
beteende. Marten (2001) fastställer, som Hornborg, att mänskliga aktiviteter påverkar 
ekosystemen. Dessa aktiviteter är samtidigt påverkade av samhällets struktur.  

Ekosystemet tillhandahåller ekosystemtjänster till det sociala systemet genom att flytta 
material, energi och information till det sociala systemet för att tillgodose människors 
behov. Varje materiellt objekt innehåller energi men innehåller samtidigt också information 
på det sätt den är strukturerad och organiserad. Samtidigt flyttas material, energi och 
information från sociala system till ekosystemet som en konsekvens av mänsklig aktivitet, 
vilket påverkar ekosystemet. Människor påverkar t.ex. ekosystemen när de använder 
resurser såsom vatten, fisk, timmer och betesmark. Efter att människan använt material 
från ekosystem skickar människan tillbaka materialet till ekosystemen i form av avfall. 
Vidare ändrar eller omorganisera människor avsiktligt befintliga ekosystem för att bättre 
tjäna deras behov, såsom vid jordbruk då bonden omstrukturerar ekosystemet. Människan 
överför då information från sociala system till ekosystem. (Marten 2010) 

Figur 5. Samverkan mellan människans sociala system med ekosystemet. (Marten 2001). 

En humanekologisk utgångspunkt är enligt Marten (2010) att se konsekvenserna av 
mänskliga aktiviteter som en kedja av effekter genom ekosystemet och människors sociala 
system. Marten (2010) tar upp avskogning i Indien som ett exempel på då mänskliga 
aktiviteter genererar en kedja av effekter - befolkningstillväxt, avskogning, bränslebrist och 
lägre livsmedelsproduktionen - som löper fram och tillbaka mellan ekosystemet och sociala 
systemet. En grundläggande tanke inom humanekologi är enligt Marten (2010) att många  
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mänskliga aktiviteter påverkar miljön på ett sätt som är subtilt och så långsamma att folk 
inte märker vad som händer tills problemet är allvarligt. Problem kan därför uppträda 
plötsligt och ibland på ett betydande avstånd från de mänskliga handlingar som orsakar 
dem. För att hålla ekosystemen friska, som är en grundförutsättning för hållbar utveckling, 
bör därför försiktighetsprincipen gälla.  

Enligt Marten (2010) bör ett hållbart samspel med ekosystemen stärkas. Omfattningen av 
användningen av naturresurser, såväl ickeförnyelsebara som förnyelsebara, har det senaste 
decennierna ökat i takt med befolkningstillväxt, industriell och ekonomisk tillväxt och 
ökad materialåtgång. Intensivt nyttjande av icke-förbyelsebara resurser utarmar utbudet 
och intensivt nyttjande av förnyelsebara resurser kan skada ekosystemens förmåga att 
tillhandahålla resurser. För en hållbar utveckling krävs enligt Marten (2001) därför att 
konsumtion och efterfrågan begränsas. Vidare handlar hållbar utveckling inte om att 
upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Ekonomisk tillväxt är enligt Marten (2001) omöjlig 
att upprätthålla om den är beroende av att nyttja allt större mängder av resurser från 
ekosystemen med begränsad kapacitet. Skadade ekosystem som förlorar sin förmåga att 
tillgodose grundläggande mänskliga behov och begränsar möjligheterna till ekonomisk 
utveckling och social rättvisa. (Marten 2001) 

Humanekologins grundläggande idéer är enligt Andrén (2005:14) nära förknippade med 
tankegångar inom ekologi och ekologisk ekonomi. Humanekologins kärna är enligt Andrén 
(2005:14) humanvetenskapen i kombination med naturvetenskapliga insikter från bland 
annat systemekologi och inrymmer ”som ungt forskningsfält en mängd inriktningar”. Detta 
till trots har Andrén (2005:20-23) i sin forskning lyckats utläsa några grundläggande 
gemensamma synsätt och principer för dess företrädare. Några av dessa nedan: 

Systemsyn på natur och samhälle. 

Ekosystemen och de samhälleliga systemen är integrerade i varandra och är ömsesidigt 
påverkande och beroende. De ekologiska systemen är dock överordnande de ekonomiska 
sub-systemen som ”livsuppehållande system” och dess kapacitet och funktioner sätter 
gränser för samhällets aktiviteter. 

Naturresurser är i ett globalt perspektiv absolut begränsade: icke-förnybara naturresurser i 
en direkt mening och förnybara resurser begränsade till den takt som de ekologiska 
systemen förmår återskapa dem. 

En processorientering och ett evolutionärt perspektiv med medvetenhet om långsiktiga och 
globala tids- och rumsrelationer krävs. Holism med helhetssyn och flerdimensionalitet 
förespråkas.   

Ekologiska systemvillkor för en hållbar utveckling.  

För en hållbar utveckling måste  de samhälleliga subsystemen måste anpassa sig till vissa 
ekologiska systemvillkor: 

 Source – Sink. Typen och storleken på resursuttagen bör anpassas med hänsyn till  
 systemens förmåga att omhänderta och assimilera samhällets restprodukter. En linjär 
 resursanvändning måste ersättas med kretsloppstänkande och livscykelperspektiv. 

  Scale – Stock. Kvantitativa och kvalitativa begränsningar av systemkaraktär  
  behöver göras i samhälleliga subsystem med hänsyn till livsuppehållande  
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  ekologiska system. De ekologiska systemen bör beaktas i ett långsiktigt och 
  globalt perspektivet. 

  Safety – Supportive. De komplexa och osäkra systemrelationerna gör att  
  mänskliga aktiviteter bör ske under iakttagande av försiktighetsprincipen.  
  Med tanke på människans okunskap och systemens oförutsägbarhet behövs 
  därför säkerhetsmarginaler. 

Kriterier för stark hållbarhet  

En hållbar utveckling kräver ett bevarande av ett ”kritiskt naturkapital” oavsett mängden 
övrigt kapital. 

Full World Perspective  

Omfattningen av de ekonomiska subsystemen har idag på global nivå nått en ett stadie som 
inte längre är hållbart i förhållande till de övergripande ekosystemen - ekonomin har 
övergått från att vara efterfrågestyrd till att vara begränsad av tillgången till naturkapital.  

Behovet av alternativa måttstockar och värderingsmetoder 

Det räcker inte med monetära mått, utan krävs alternativa måttstockar, värderingsmetoder 
och indikatorer för att styra samhället i riktning mot hållbar utveckling. 

Socio-ekonomiskt perspektiv 

Samhället och människan påverkas inte bara av ekonomiska drivkrafter utan även av 
institutionella, politiska, kulturella och sociala processer vilket gör att det inte räcker med 
ekonomiska styrmedel. Det behövs även institutionella och kulturella förändringsprocesser 
inom samhället. 

(Andrén 2005:20-23, med reservation för att jag ej lyckats omformulera denna 
sammanställning i egna ord) 

2.5. HÅLLBAR UTVECKLING OCH STADEN  

Syn på staden 
Wärneryd, Hallin & Hultman (2002:55) skriver att städernas roll i miljösammanhang under 
80-talet kom att förändras i och med globaliseringen som bidrog till att mentala och fysiska 
gränser mellan land och stad suddades ut. Detta faktum, parallellt med ett ökat miljöhot, 
ledde till  att  två motsatta synsätt  på staden växte fram. Det ena under namnet stadens 
ruralisering och det andra under namnet stadens ekologiska modernisering. (Wärneryd, 
Hallin & Hultman 2002:56) Det förstnämnda med en syn att staden fått en parasitär roll, 
med import av resurser och export av avfall. Lösningen för en hållbar stadsutveckling är 
inom denna syn att  integrera stad och land och verka för regional självförsörjning och 
ekologisk  självtillit.  Det  andra  synsättet  förespråkar,  i  syfte  att  verka  för  en  hållbar 
stadsutveckling,  teknisk  utveckling,  effektivare  resursanvändning,  användandet  av 
förnybara energikällor samt en effektivare markanvändning (Wärneryd, Hallin & Hultman 
2002:56-57) 

Det finns en uppsjö av strategier för hållbar stadsutveckling och stadsbyggnad. I syfte att 
skapa sammanhängande idealtyper kommer dessvärre många av dessa uteslutas. De 
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strategier  som  presenterads  inom  ramen  för  denna  uppsats  är  endast  de  med  tydlig 
koppling  till  olika  hållbarhetsdiskurser  -  dvs.  utifrån  argument  om  stark  hållbarhet, 
ekologisk  ekonomi  och  humanekologi  eller  svag  hållbarhet,  miljöekonomi,  ekologisk 
modernisering.  Den  uppdelning  jag  har  gjort  nedan  utgår  från  begreppen  stadens 
ruralisering   och  stadens  ekologiska  modernisering,  ”tagna”  från  Wärneryd,  Hallin  & 
Hultman (2002).  Med detta dock ej  sagt  att  de kopplingar till  olika teorier  om hållbar 
stadsutveckling som jag gör för respektive begrepp är helt i linje med Wärneryd, Hallin & 
Hultman (2002). Snarare utgör begreppen en utgångspunkt i mitt försök att koppla olika 
inriktningar inom hållbar stadsutveckling till olika inriktningar inom hållbar utveckling. 
Syftet  med  denna  grova  indelning  är  att  skapa  applicerbara  idealtyper  för  kommande 
idéanalys. 

stadens ruralisering 
Lang (1994) hävdar att stadsmiljön, som en konsekvens av billig energi, är formad av en 
teknik vars mål är ekonomiskt snarare än miljömässig eller social. Resultatet har varit 
alienation av staden från landet genom ett missbruk av resurser och genom ett ökat avstånd 
mellan stadsbor och de naturliga processer som i äldre tider varit närvarande. Lang (1994) 
menar att hållbara strategier för stadsplanering bör undvika missuppfattningen att 
miljöproblem är "ett ingenjörsproblem" som kan övervinnas genom teknik. Lang (1994) 
motiverar utifrån detta att en ”pragmatisk princip” bör vara vägledande i stadsplanering 
vilket innebär att planerare tar en miljövänlig position och inte antar att människor alltid 
kommer att finna tekniska vägar ut. 

McHarg (1969,  se  Carmona 2009:53)  hävdar,  i  linje  med humanekologin,  att  städerna 
utgör  en  del  av  en  bredare,  fungerande  ekosystem  -  oavsett  hur  förvrängd  -  och  att 
bosättningar således ska ses som naturliga ekosystem. Den moderna staden intar utifrån 
detta perspektiv mat, bränsle, vatten, syre och andra råvaror och sprutar ut avfallsbränslen, 
fasta ämnen och utsläppen till atmosfären. Staden ska ses som en levande organism som 
har  kapacitet  att  förnya  sig  genom stadsplanering  som prioriterar  fungerande  naturliga 
processer inom städerna. (McHarg 1969, se Carmona 2009:53)

Rees är en av utvecklarna till ”ekologiskt fotavtryck”, ett sätt att mäta storleken på 
människans inverkan på ekosystemen. Det ekologiska fotavtrycket illustrerar enligt Rees & 
Wackernagel (1996) att städer inte längre är ekologiskt hållbara vilket är en konsekvens av 
ökad förbrukning av energi och materialkonsumtion - som möjliggjorts genom teknologisk 
utveckling och global handel. Rees & Wackernagel (1996) ser staden ses som ”entropiska 
svarta hål som suger in energi och materia från hela ekosfären för att returnera i nedbruten 
form” och hävdar vidare att ”energi-och materialflöden i handeln utgör en form av 
termodynamisk imperialism”.  

Rees & Wackernagel (1996) skriver att städer och industriregioner sedan 1900-talet, för 
överlevnad och tillväxt, blivit beroende av ett allt större och ett mer globalt inland av 
ekologiskt produktiva landskap. Städer approprierar ”den ekologiska produktionen och 
livsuppehållande funktioner” från avlägsna regioner över hela världen genom kommersiell 
handel och naturliga biogeokemiska kretslopp. Anledningen till att ”systemet staden” inte 
går under är att de importerar tillgänglig energi och material från värdmiljöer för att 
upprätthålla liv. Det är dock enligt Rees & Wackernagel (1996) bara en tidsfråga innan den 
globala ekologiska bärkraften överskrids och de naturliga kapitalet tar slut.   

Städer kan enligt Rees & Wackernagel (1996) endast vara hållbara i fall de börjar verka 
inom ekosystemens bärförmåga vilket förutsätter att utarmningen av naturkapital avtar.  
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Öppna globala marknader och fri handel påskyndar utarmningen av väsentliga naturkapital 
vilket är kontraproduktivt för hållbarhet. Det är inte bara stadens omland som hotas av de 
negativa konsekvenserna av överkonsumtion och global ekologisk misskötsel. En stad kan 
inte vara hållbar vare sig ekonomiskt eller socialt om viktiga resursflöden hotas.  

Analys genom det ekologiska fotavtryck ger enligt Rees & Wackernagel (1996) inblick i 
strategier för hållbar stadsutveckling. Det nuvarande mönstret för global utveckling ökar 
beroendet av viktiga naturresursströmmar och motiverar ”en återställd balans” genom en 
större ekologisk självständighet och ökad inomregional självtillit. För att minska beroende 
av externa flöden bör urbana regioner utveckla strategier för att rehabilitera sina egna 
naturkapitalstockar såsom lokalt fiske, skog, jordbruksmark etc. För att upprätthålla en 
bärkraftig miljö som kan ta hand om avfall och föroreningar lokalt bör naturen föras in i 
staden. Staden ska vara utformad för att upprätthålla och tillåta naturliga livsformer som 
samtidigt utgör lokala ekosystemtjänster. En komplex stadsekologi förespråkas med tydliga 
synliga kopplingar mellan det humana och ekologiska systemen. Eftersom att sambanden är 
komplexa förespråkar Rees & Wackernagel (1996) ”försiktighetsprincipen”. Vidare betonas 
minskad energi- och materialförbrukning samt konsumtionsvanor som är regionalt 
resursbaserade.  

Alberti et al (2003) skriver att den centrala tanken för stadsekologi är att städerna är 
emergenta fenomen - med processer där ett komplext mönster formas utifrån samspel 
mellan strukturer eller beteenden. Vad gäller staden handlar det om ett dynamiskt samspel 
mellan socioekonomiska och biofysiska krafter vars komplexa interaktioner ger upphov till 
ett distinkt ekologi. Alberti et al (2003) argumenterar för en integrerad syn för att utveckla 
kunskap om hur det ”systemet staden” utvecklas från dessa interaktioner. Alberti et al 
(2003) menar att trots mänsklig påverkan på ekosystem, såsom mark och 
resursförbrukning, förändring av livsmiljöer och artsammansättning, rubbning av 
hydrologiska processer och modifiering av energiflödet och näringsämnenas kretslopp, 
utesluts människans påverkan inom det ekologiska tänkande. Därför bör det nya ekologiska 
paradigmet erkänna att människan är en betydande komponent, vilket är i linje med 
argument från humanekologin.  

Urbaniserade områden omfattar enligt Alberti et al (2003) en liten del av jordens yta men 
gör stora ekologiska "avtryck" och påverkar ekosystem på ett komplex, kraftfull och ofta 
indirekt sätt. För att förstå interaktioner mellan människor och ekologiska processer i 
staden, föreslår Alberti et al (2003), som tidigare nämnt, att städer ses som emergenta 
fenomen - fenomen som inte kan förklaras enbart genom att studera egenskaperna hos sina 
enskilda delar.  Städer utvecklas som ett resultatet av otaliga interaktioner som skapar olika 
utvecklingsmönster vad gäller markanvändning, densitet och infrastruktur och påverkar 
ekosystemprocesser både direkt och indirekt genom markomvandling, resursanvändning 
och generering av utsläpp och avfall. Dessa förändringar, i sin tur, påverkar människors 
hälsa och välbefinnande. Alberti et al (2003) föreslår därför att omorganisering kring en ny 
uppsättning av strukturer och processer bör anpassas till städernas förmåga att upprätthålla 
ekosystemet och mänskliga funktioner. 

Enligt Alberti et al (2003) har urbana ekosystem, i förhållande till icke-mänskliga 
ekosystem, låg stabilitet och en mer komplex dynamik. Denna komplexa mosaik består av 
biologiska och fysiska komponenter i kombination med infrastruktur, mänskliga 
organisationer och sociala institutioner. Även om de ekologiska effekterna av 
stadsutveckling ofta tycks vara lokala orsakar urbanisering enligt Alberti et al (2003) 
miljöförändringar på större skalor. Den socioekonomiska infrastrukturen är av global skala  
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och den ekologiskt produktiv yta som krävs för att stödja är många gånger större än den 
urbana regionen. 

Den största utmaningen är därför enligt Alberti (2003) att förstå förhållandet mellan 
urbanisering och ekosystemdynamik.  Alberti et al (2003) föreslår en konceptuell modell 
som kopplar mänskliga och bio-fysiska drivkrafter, mönster, processer och effekter. Syftet 
med denna modell är att skapa en förståelse för hur detta samspel påverkar den ekologiska 
resiliensen i urbana ekosystem. Denna modell kan i stadsplaneringssammanhang användas 
för testa hypoteser om hur mänskliga och ekologiska processer samverkar över tid och rum. 
Modellen kan användas för att förstå hur stadsbyggnadsmönster, såsom rumslig 
organisation, urban form, markanvändning och kopplingar, påverkar ekosystemens 
funktion och mänskligt beteende  - samt hur ekosystem och mänskliga processer fungerar 
som återkopplingsmekanismer.   

Alberti et al (2003) fastställer fyra hypoteser: 

1. Både biofysiska och mänskliga agenter spelar en roll för hur urbana socioekonomiska 
och bio-fysiska mönster skapas och utvecklas.  

2. Utvecklingsmönster såsom rumslig organisation, urban form, markanvändning och 
kopplingar genererar olika effekter på ekosystemens dynamik och skapar därmed 
skillnader i urban ekologisk resiliens.  

3. Resiliensen i urbana ekosystem är beroende av flera mänskliga och ekologiska tjänster 
(ekosystemtjänster) som tillhandahålls av naturliga och mänskliga system.  

4. I komplexa urbana ekosystem, kan förändringar på en nivå i den biologiska och sociala 
organisationen förändra fenomen på en annan nivå. 

Alberti et al (2003) menar att för att utöva en ny urban ekologi krävs effektiv teambuilding, 
tvärvetenskaplig utbildning och en ny dialog mellan vetenskap och politik. Alberti et al 
(2003) hävdar att då de flesta av dagens vetenskapliga och sociala problem ligger i 
gränssnittet mellan många vetenskapliga discipliner behövs, för strategiska beslut om hur 
man bäst kan hantera urban tillväxt, kunskap från ett brett spektrum av discipliner. Vidare 
förespråkar Alberti et al (2003) ett nytt förhållande mellan vetenskap och politik. Urban 
ekologi handlar enligt Alberti et al (2003) ytterst om att studera hur man kan integrera 
denna nya tvärvetenskaplig kunskap om urbana ekosystem i utformningen av politiken. 
Därför krävs en förbättrad samverkan mellan beslutsfattare och forskare för att hjälpa 
samhället att uppnå mer hållbara urbana former. 

Picket et al (2004:369) utforskar verktyg för att förbättra länken mellan ekologi och urban 
design och planering. Det första verktyget är användandet av en ny metafor - ”städers 
resiliens” - som såväl planerare som ekologer ska samlas kring. Det andra verktyget för att 
främja kopplingen mellan professionerna är, enligt Picket et al (2004:369) en angelägenhet 
för båda, dvs. sambandet mellan struktur och funktion. Struktur syftar på det sätt systemen 
byggs , medan funktionen hänvisar till vad de gör i ett visst sammanhang. Syftet är som 
ovan nämnt att bidra till ett effektivt tvärvetenskapligt samarbete som ska bidra till en 
hållbar stadsutveckling (Picket et al 2004:370). 

Haughton (1999) skriver att litteraturen om hållbar stadsutveckling i västvärlden grovt kan 
delas  in  i  fyra  strategier,  varav  en  benämns  som själv-försörjande  städer  i  linje  med 
stadens ruralisering. Fokus inom själv-försörjande städer ligger på att minska de negativa 
externa konsekvenserna av en stad utanför  dess  egen bioregion genom att  minska den 
totala resursförbrukningen; använda lokala resurser där så är möjligt; utveckla 
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resursbaserade konsumtionsvanor; minimera avfall; ta itu med föroreningar på plats istället 
för att skicka det till andra regioner (Haughton 1999). Den mest utmärkande varianter är 
enligt  Haughton (1999)  den som vill  ersätta  artificiella  politiska gränser  med naturliga 
gränser,  vanligen  baserade  på  avrinningsområden,  geologiska  egenskaper  eller 
ekosystemtyper. Men rent generellt förespråkas inom själv-försörjande städer urbanisering 
av  mindre  storlek  och  mer  decentraliserad  med  fokus  på  utformning  utifrån  naturliga 
förutsättningar. En vilja finns att föra naturen in i staden, från öppna ytor och tätortsskogar 
till takträdgårdar. Intentionen är att bygga ekostäder som smälter in i sin naturliga miljö 
med bevarade externa miljöer och uppmuntrar till en mer komplex stadsekologi. Städerna 
ska vara utformade för att återupprätta eller tillåta naturliga livsformer att samexistera med 
staden. Ytor av naturliga miljö i staden såsom e.g. gröna kilar, parker och grönska längs 
med bäckar och stränder förespråkas för biologisk mångfald.  Bevarande av ekosystem, 
biologisk mångfald och naturresurser förespråkas på alla rumsliga skalor.  En tro på att 
naturliga ekosystem är komplexa gäller även de sociala och ekonomiska systemen vilket 
gör att social, kulturell och ekonomisk mångfald förespråkas. (Haughton 1999) Haughton 
(1999) menar att inom de som förespråkar den självförsörjande staden förespråkar en mer 
decentraliserad  politik  med  öppet  medborgardeltagande.  Sociala  rättvisefrågor  är  ett 
dominerande tema och fokus ligger på att uppmuntra människor att förverkliga sin fulla 
potential och att agera ansvarsfullt mot andra och mot den naturliga miljön. (Haughton 
1999) Strategin själv-försörjande städer bygger enligt Haughton (1999) på grundläggande 
institutionell omvandling vilket även gör det till den mest radikala metoden.

Jabareen (2006) har försökt identifiera olika ”hållbara stadsformer”. Den av dessa som bäst 
går att placera inom kategorin stadens ruralisering är ekostaden. Ekostaden betonar (såsom 
självförsörjande städer) grönare städer med en ekologisk och kulturell mångfald och passiv 
solenergi. Utöver detta betonas en politisk ”miljöledning”. Ekostaden omfattar enligt 
Jabareen (2006) en mängd förslag men det utmärkande är en grönare stad, passiv solenergi 
och passiv energidesign. I fråga om densitet och andra fysiska planeringsgrepp, kan 
ekostaden uppfattas som en "formlös" stad. Istället för en specifik  urban form ligger fokus 
på hur det urbana samhället är organiserat och hanteras: ”Sociala, ekonomiska och 
kulturella variabler är mycket viktigare vid fastställandet av goda staden än något val av 
rumsliga arrangemang”. För att staden ska bli hållbar ligger fokus inom ekostaden därför på 
miljömässig, social och institutionell politik med betoning på politisk miljöledning. 

stadens ekologiska modernisering 
Det andra synsättet, som Wärneyd, Hallin & Hultman (2002:57) benämner stadens 
ekologiska modernisering, utvecklades i slutet på 1990-talet. Utifrån denna syn kan stadens 
miljöproblem lösas med hjälp av teknisk utveckling, ökad effektivisering, användandet av 
förnybara energikällor och effektiva fysiska strukturer såsom täthet och 
funktionsblandning. Genom effektiva fysiska strukturer kan  investeringskostnaderna i de 
tekniska systemen minska, marken utnyttjas mer effektivt och transportbehovet minska och 
därmed även biltrafiken. (Wärneyd, Hallin & Hultman 2002:57) 

Dessa resonemang är i linje med den strategi för stadsutveckling som Haughton (1999) 
kallar  omforma staden. Omforma städer är enligt Haughton (1999) det dominerande 
synsättet hos de flesta västerländska planerare och arkitekter. De miljömässiga problemen i 
städerna anses vara förenade med dålig utformning av städernas struktur. Av särskilt 
intresse är de problem som är förknippade med motorfordon såsom stadsutbredning, låg 
bostadsdensitet och ett uppdelat vägnät. En viktig fråga är att främja högre bostadstäthet 
och en blandad markanvändning i syfte att minimera transportbehovet. Att omforma 
stadens struktur motiveras även av effektivisering och energibesparingar. En tät bebyggelse  
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tros skapa goda förutsättningar för tekniska system och infrastruktur. Koncentrationen av 
befolkning, verksamheter och bebyggelse innebär ett underlag för effektiva, storskaliga 
anläggningar för avlopps- och avfallshantering, fjärrvärme och kollektivtrafik. Strategin 
omforma staden fokuserar enligt Haughton (1999) mindre på att föra naturen tillbaka till 
staden och mer på att skapa en stad på människans villkor - som är socialt och ekonomiskt 
levande och livskraftig. En högre densitet syftar till att skapa en vital stadskärna men bidrar 
samtidigt till att färre naturområden utanför staden behöver exploateras och till att minska 
energiförbrukningen. (Haughton 1999) Dessa resonemang går att koppla samman med 
argument från ekologisk moderniseringsteori som förespråkar lösningar som leder till s.k. 
”win-win-lösninar” för en hållbar utveckling. Haughton (1999) skriver vidare att fokus 
inom omforma städer ligger på att reda ut problemen i staden inifrån vilket betyder att yttre 
påverkan inte packas upp i detalj - det antas att minskad markexploatering och 
energianvändning kommer att få önskvärda effekter även på andra platser. Lite 
uppmärksamhet ges åt vilka konsekvenserna kan bli av importerade resursflöden och 
exporterade avfallsflöden. (Haughton 1999) Detta är i tydlig kontrast till tankar inom 
humanekologin och stadens ruralisering där fokus ligger i att utveckla kunskap om flöden 
och systemrelationer mellan de olika systemen. Utifrån ekologiska moderniseringsteori kan 
här skönjas  en vilja till effektivisering utifrån de resurser som staden innehåller. Lösningar 
finns inom det moderna samhället och samhället i sig behöver därför inte drastiskt 
förändras.  

Den andra av Haughton (1999) identifierade strategin för hållbar stadsutveckling som går 
att kategorisera inom stadens ekologiska modernisering är externt beroende städer. Haughton 
(1999) skriver att förespråkare för den ”externt beroende staden” i huvudsak följer den 
nyliberala uppfattningen att miljöproblemen kan hanteras på ett effektivt sätt genom 
korrigeringar och förbättringar av den fria marknaden. Vidare tros ekonomisk tillväxt bidra 
till att generera lösningar genom utveckling av teknik, med det underförstådda antagandet 
att humankapital och naturkapital är utbytbara. Marknadsekonomin med stöd av ett 
regelverk som fastställer normer vad gäller bevarande tillsammans med prissättning av 
externa effekter antas vara tillräckligt för förändrade beteendemönster. Miljöproblem i 
staden förklaras av marknadsmisslyckande. Urbana miljöproblemen går att härleda till att 
städer är stora producenter av externa effekter på grund av sin storlek - vilket leder till en 
hög koncentrationen av miljöproblem i dem. Utmaningen för stadspolitiken är därför hur 
man kan maximera de positiva effekterna av agglomeration men samtidigt minimera de 
negativa externa effekterna på miljön. Föreslagna lösningar handlar om att förbättra 
effektiviteten på marknaden och använda marknaden för att skapa incitament för 
förändrade beteendemönster. Den globala handeln ses i grunden som oproblematisk så 
länge externa effekter kan identifieras, bedömas och införas i marknadsmekanismen på 
något sätt. (Haughton 1999) Resonemangen inom den externt beroende staden är i linje 
med resonemang från miljöekonomi och ekologisk modernisering i och med dess fokus på 
tilltro till ekonomiska styrmedel, tillväxt och teknologisk utveckling som medel för hållbar 
utveckling.  

Jabareen (2006) har som innan nämnt försökt identifiera olika ”hållbara stadsformer”. Det 
är främst modellerna för kompakta staden och urban containment som går att koppla till 
paradigmet stadens ekologiska modernisering. 

Kompakta staden betonar hög densitet och täthet av den byggda miljön, mångsidig och 
blandad markanvändning och effektiva transportsystem. Visionen utifrån hållbar 
utveckling är enligt Jabareen (2006) att förbättra livskvaliteten, men inte på bekostnad av 
”nästa generation”. Idén om hög densitet och täthet med en blandning av 
användningsområden motiveras utifrån ekologiska och miljömässiga vinster. I den  
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kompakta staden tros mindre avstånd leda till mindre bränsleutsläpp, landsbygdsmark 
sparas från utveckling, stadsmark återanvänds och lokala verksamheter stöds. Den 
kompakta staden tros vara mer effektiv vad gäller transport och vad gäller användning av 
mark. Vidare hävdar förespråkare att kompakta städer är ekonomiskt lönsamma eftersom 
infrastruktur, kan tillhandahållas på ett kostnadseffektivt och befolkningstätheten främjar 
lokala tjänster och företag. Den kompakta formen kan enligt Jabareen (2006) genomföras 
på en mängd olika skalor, från urban utfyllnad till skapandet av helt nya bosättningar. 
Huvudfokus är inom den kompakta staden är effekterna på resebeteende, resurseffektivitet, 
social rättvisa, tillgänglighet och lönsamhet. (Jabareen 2006) Sättet att argumentera för den 
kompakta staden är i linje med ekologisk modernisering. Med täthet och 
funktionsblandning vill man uppnå ekonomisk tillväxt, god social hållbarhet, effektiv 
bebyggelsestruktur osv. vilket är i linje med s.k. ”win-win”-argument vilket är utmärkande 
för ekologisk modernisering.  

Den andra hållbara stadsformen, som är i linje med stadens ekologiska modernisering, är 
urban inneslutning. Inom denna inriktning läggs fokus på geografiska begränsningar vad 
gäller den urbana tillväxten. Syftet är att motverka stadsutspridning och betona vikten av att 
staden växter inåt. Detta är enligt Jabareen (2006) en reaktion mot ”sprawl” som 
kännetecknas av låg bostadsdensitet och utvecklingen av externa kommersiella områden. 
Enligt förespråkare för urban inneslutning upptar ”sprawl” mycket mark, har negativa 
effekter på marken och dess resurser och ökar dessutom beroende av bilanvändning. 
(Jabareen 2006) Syftet är att förhindra en yttre expansion och tvinga marknadsutveckling 
att titta inåt. Målen för inneslutningspolitiken varierar enligt Jabareen (2006) kraftigt och 
omfattar alltifrån bevarande av naturlig mark, jordbruksmark och mark för resursutvinning 
till kostnadseffektiv konstruktion, effektivare användning av urban infrastruktur och 
effektivare markanvändning. (Jabareen 2006) Urban inneslutningspolitik omfattar en 
mängd  åtgärder varav en är geografisk avgränsning genom ”grönbälten”. Grönbälten är en 
spatial teknik för inneslutning och kan liknas vid att ett ”grönt bälte” dras runt en stad som 
är tänkt att vara permanent i syfte att reglera vidare tillväxt. Urbana tillväxtgränser syftar till 
att stävja sprawl, skydda naturområden, uppmuntra ombyggnaden av innerstadens 
stadsdelar och bidra till att skapa en tydlig linje mellan det urbana och naturliga. (Jabareen 
2006) Detta är i tydlig kontrast till stadens ruralisering där fokus istället ligger på att föra in 
naturen i staden.  

Inom stadsformen urban inneslutning återfinnes enligt Jabareen (2006) smarta 
tillväxtprogram. Dessa försöker kombinera tillväxt med sociala och miljömässiga behov. 
Smart tillväxt är inriktad på att utveckla hållbara samhällen genom ett större utbud av 
transport- och bostadsval och genom utfyllnad och ombyggnationer i befintliga samhällen 
snarare än av exploatering av grönområden, jordbruksmark eller naturliga marker. Dess 
mål för hållbar utveckling är enligt Jabareen (2006) bl.a. att stimulera ekonomisk 
verksamhet och att utveckla och investera i det byggda och bevara naturområden. Smart 
tillväxt definieras som ”en utveckling som tjänar ekonomin, samhället och miljön”. 
(Jabareen 2006).  

Sammanfattningsvis kan stadens ekologiska modernisering sägas förespråka effektivisering, 
teknologisk utveckling, ekonomisk tillväxt, win-win-lösningar och ekonomiska styrmedel 
och incitament som medel för en hållbar stad. Täthet, funktionsblandning och 
återanvändning av stadens gråmarker och övergivna industriområden kan ses i ljuset av 
effektivisering, som effektivt markutnyttjande.  
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DEL 3. METOD OCH MATERIAL 

3.1. METOD 

De metoder som valts för att svara på frågeställningarna och uppnå syftet är: 

 A. Idéanalys 
 B. Idealtyper 

A. Idéanalys 

För att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte har jag valt att använda mig av en 
beskrivande idéanalys, vilket är en gren inom innehållsanalys. Denna metod möjliggör för 
forskaren att undersöka vilken innebörd och mening som ryms inom olika texter. 
(Bergström och Boreùs 2005:13) Bergström och Boreùs (2005:149) definierar en idé som 
”en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning om 
hur man bör handla”. Idéanalys som metod är lämplig för studier av hållbar utveckling 
eftersom att hållbar utveckling är en fråga såväl om ”en föreställning om verkligheten och 
en värdering av företeelser” som en ”föreställning om hur man bör handla”. Med hjälp av en 
beskrivande idéanalys finns med andra ord förutsättningar att analysera vilka idéer om 
hållbar utveckling som genomsyrar projektet Norra Djurgårdsstaden. 

Det finns dock inte någon specifik mall för hur en idéanalys ska utföras och forskaren har 
därför frihet att själv utveckla ett analysinstrument som passar det övergripande syftet 
(Bergström & Boréus 2000:175). Min idéanalys, Idéanalys av Norra Djurgårdsstaden, är en 
analys utifrån idealtyper som konstrueras i Del 4 Konstruktion av idealtyper och bygger på 
den teori om hållbar utveckling och hållbar stadsbyggnad som presenterats i Del 3 Teori och 
Analysram. 

För att vara relevant inom ämnet fysisk planering har jag valt att göra idéanalysen utifrån 
följande parametrar:  

(1) Syn på staden och källa till kunskap 
(2) Ekonomi 
(3) Strategier och fysiska strukturer 

B. Idealtyper  
I utformandet av ett analysinstrument, ett analysinstrument som syftar till att bistå blivande 
planerare med ett verktyg för att analysera och få förståelse för vilka idéer om hållbarhet 
utveckling som ligger bakom olika trender och grepp inom hållbar stadsbyggnad, föll mitt 
val på ett klassiskt tillvägagångssätt inom idéanalysforskningen - att skapa idealtyper utifrån 
olika tolkningar av hållbar utveckling och hållbar stadsutveckling.  

En idealtyp är en tankekonstruktion som försöker renodla de mest typiska egenskaperna 
hos ett begrepp eller ett fenomen. I skapandet av en idealtyp renodlas de idéer som 
utmärker det (Esaiasson et al 2007:158) och blir således en förenklad beskrivning som inte 
existerar i verkligheten (Beckman 2005:28). Idealtyperna ska betraktas som en 
tolkningsram som används för att kategorisera olika idéer i empirin (Bergström & Boréus 
2000:158) och kan beskrivas som de ”teoretiska glasögon” som empiriska materialet läses  
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genom (Beckman 2005:19). Genom att analysera empirinutifrån de konstruerade 
idealtyperna kan sedan en idéanalys göras (Esaiasson et al 2007:159). 

Det första steget i konstruktion av idealtyper är själva konstruktionen av idealtypen. Syftet 
är att ta reda på, formulera och isolera de individuella element som är representativa för 
fenomenet. Det andra steget i idealtypens konstruktion är dess användningsområde. Syftet 
är att skapa idealtyper som kan användas vidare, i mitt fall framför allt för att analysera 
vilka idéer om hållbar utveckling som ligger bakom olika trender och grepp inom hållbar 
stadsbyggnad i verkliga stadsbyggnadsprojekt med ett tydligt fokus på hållbarhet. Därför 
måste användningsmöjligheten hela tiden finnas i åtanke. Idealtypen testas mot empirin 
och kan förfinas som verktyg under analysprocessens gång. (Agevall 1999:239) 

En fördel med idealtyper som tillvägagångssätt är att det gynnar en systematisk jämförelse 
(Bergström & Boréus 2000:170). Detta är av vikt då jag i min idéanalys ämnar undersöka 
olika tolkningar av hållbar utveckling och olika grepp inom hållbar stadsbyggnad.  

Hållbar utveckling kan grovt delas in i två skilda utgångspunkter. Den ena under stark 
hållbarhet, ekologisk ekonomi, humanekologi och stadens ruralisering och den andra 
under svag hållbarhet miljöekonomi, ekologisk modernisering och stadens ekologiska 
modernisering. De två idealtyperna är därför konstruerade utifrån dessa diskurser. 

Den idéanalys som görs av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden utifrån de två 
idealtyperna ämnar ligga till grund för en diskussion kring de bärande idéerna kring 
hållbar utveckling och dess relation till rådande trender och grepp inom planering för 
hållbarhet. Min utgångspunkt i idéanalysen är fokus på själva idéerna, inte aktörerna som 
framför dessa. Det är budskapen i sig som är viktiga och förklarar aktörers beteende.  

  
3.2. MATERIAL 

Vilket material som väljs ut är av central betydelse eftersom det kan få konsekvenser för 
vilket resultat som uppnås. Det material om Norra Djurgårdsstaden som analyseras i denna 
uppsats är valt utifrån dess lämplighet i förhållande till utläsning av idéer. I dokumenten 
Norra Djurgårdsstaden Vision 2030 (Stockholm stad 2009) och Övergripande program för 
miljö och hållbar stadsutveckling (Stockholm stad 2010) fastlägger Stockholm stad vision, 
mål och riktlinjer för projektet med utgångspunkt i hållbar utveckling, hållbar 
stadsutveckling och stadsbyggnad och är därför av relevans. Det tredje dokumentet Norra 
Djurgårdsstaden - Miljö, teknik, innovation och kretslopp (Stockholm stad 2013) är en slags 
samling över konkreta strategier och teknologier som ämnas tillämpas i Norra 
Djurgårdsstaden i syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling. Nedan kommer en kort 
presentation av de olika dokumenten: 

1. Norra Djurgårdsstaden Vision 2030 (Stockholm stad 2009) 

Ett visionsdokument som är framtaget av Stockholms stad genom Stadsledningskontoret i 
samverkan med Stockholms Stadshus AB, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, 
Trafikkontoret, Stockholms Hamnar och Stockholm Business Region (Stockholm stad 
2009:23) i syfte att tillsammans med näringslivet gå samman kring ”en framtidsbild som 
utgör en gemensam grund för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – en hamnstad i 
världsklass” (Stockholm stad 2009:4, egen kursivstil).  
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2. Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling (Stockholm stad 2010)   

”Syftet med programmet är att vara ett övergripande mål- och styrdokument för miljö och 
hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Det övergripande programmet innehåller 
vision och övergripande mål samt framtidsbild, operationella mål och åtgärder för olika 
sektorer” (Stockholm stad 2010:10, egen kursivstil)  

och vidare  

”Syftet med stadens övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling är att ange 
inriktning och mål för planering, genomförande och förvaltning av Norra 
Djurgårdsstaden.” (Stockholm stad 2010:39, egen kursivstil) 

3. Norra Djurgårdsstaden - Miljö, teknik, innovation och kretslopp (Stockholm stad 2013) 

Syftet med det tredje dokumentet är enligt Staffan Lorentz, projektchef Norra 
Djurgårdsstaden, ”att lyfta fram en del av det arbete som görs inom ramen för 
miljöprofileringen” utifrån de fokusområden som ingår i miljöprofilen såsom transport, 
kretslopp, klimat och energi. (Stockholm stad 2013:2)  
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DEL 4. KONSTRUKTION AV 

IDEALTYPER 

4.1. INLEDNING 

Som framkommit kan begreppet hållbar utveckling tolkas på en mängd olika sätt. Med 
utgångspunkt i uppdelningen ekologism - antropocentrism, stark - svag hållbarhet, 
ekologisk ekonomi - miljöekonomi, humanekologi - ekologisk modernisering, 
komplementära - substituerarbara resurser och stadens ruralisering - stadens ekologiska 
modernisering kan skönjas en tydlig skillnad i syn på hållbar utveckling som applicerat på 
idealtyper kan liknas vid en ekonomisk idealtyp kontra en ekologiska idealtyp. Jag utgår 
således från denna indelning i skapandet av en ekonomisk och en ekologisk idealtyp.   

Konstruktionen av idealtyperna nedan syftar till att skapa ett metodiskt analysverktyg som 
ska kunna användas för att undersöka vilken syn på hållbar utveckling som 
planeringspraktiken vägleds av i sammanhang med ett uttalat fokus på hållbar 
stadsutveckling oh stadsbyggnad. 

Konstruktionen av idealtyperna har teoretisk förankring i den forskning som presenteras 
ovan i den teoretiska refensramen. Jag har vidare utifrån den teoretiska referensramen gjort 
en sammanställning, se avsnitt 4.4,  över centrala idéer och ”grepp” inom vardera idealtyp.  

4.2. DEN EKOLOGISKA IDEALTYPEN 

För att skapa den ekologiska idealtypen går jag tillbaka till den starka hållbarheten, 
humanekologi, ekologisk ekonomi och stadens ruralisering.  

Det centrala i den ekologiskt hållbara staden är utifrån dessa synsätt att långsiktig ekologisk 
hållbarhet är en förutsättning även för social och ekonomisk hållbarhet. Miljöhänsyn 
kommer därför före tillväxt. Jordens resurser betraktas inte som oändliga och naturligt 
kapital kan inte ersättas i form av humankapital eller realkapital. Detta innebär krav på ett 
starkt skydd av miljön och av den biologiska mångfalden. Vidare måste staden ses i ett 
vidare perspektiv vilket knyter an till en systemansats. Eftersom att alla jordens resurser 
samverkar i ett system måste det humana systemet (som en stad utgör) kopplas med 
ekosystemet med fokus på resursflöden dem emellan. Förespråkare av den ekologiska 
idealtypen förespråkar en mer komplex stadsekologi, där städerna är utformade för att 
återupprätta eller tillåta naturliga livsformer att samexistera med staden. En viktig pusselbit 
här är att verka för s.k. ekosystemtjänster. Vidare bör staden tillsammans med dess omland 
vara självförsörjande eftersom att det inte går att förutsätta att teknik, innovation och global 
handel i längden ska kunna lösa miljöproblem och resursbrist. För att skapa en långsiktigt 
hållbar stad bör fokus i planeringsprocessen läggas på medborgardeltagande, utveckling av 
ny tvärvetenskaplig kunskap och genom ett närmare samarbete mellan forskare och 
myndigheter.  

4.3. DEN EKONOMISKA IDEALTYPEN 

För att skapa den ekonomiska idealtypen går jag tillbaka till den svaga hållbarheten, 
ekologisk modernisering, miljöekonomi och stadens ekologiska modernisering. Centrala 
begrepp inom den ekonomiska idealtypen är tillväxt, teknologisk utveckling, innovation  
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och marknadslösningar. Tillväxt är motorn i det ekonomiska systemet - utan en ständigt 
ökande tillväxt kan inte samhällets välfärd tillgodoses och nödvändiga investeringar för 
hållbarhet göras. Vidare sätts stor tro till teknologisk utveckling och innovation för att lösa 
miljöproblem genom ökad effektivisering. En stark tilltro finns även till marknadslösningar. 
Genom tillgång och efterfrågan på en öppen marknad skapas förutsättningar för  s.k. ”win-
win”-lösningar som gynnar såväl ekonomin som omställningen till miljövänligare och 
resurssnålare samhälle. Ekonomiska styrmedel är dock vanliga åtgärder för att korrigera 
marknadsmisslyckanden. Dessa bygger ofta på frivillighet såsom ekonomiska incitament 
som ska få näringslivet  att ställa om till mer miljövänlig produktion och invånare till 
miljövänlig konsumtion. Samtidigt förespråkas att politiska, ekonomiska och sociala 
institutioner ska internalisera miljöhänsyn genom administrativa principer och 
partnerskap. Staten ska gå i partnerskap med näringslivet, föreningslivet och andra 
intressen i syfte att stimulera miljöteknik, miljödrivet företagande, miljödriven tillväxt och i 
syfte att korrigera marknadsmisslyckanden. Stadens miljöproblem kan med utgångspunkt 
ifrån denna syn lösas genom teknisk utveckling, innovation och handel som tros bidra till 
effektivisering som i sin tur leder till minskad resursanvändning. Utgångspunkten utifrån 
detta resonemang är vidare att skapa fysiska strukturer och tekniska system som är 
resurssnåla och effektiva. Exempel på detta är ideal om en tät och funktionsblandad stad. 
Vidare förespråkas en övergång till förnybara energikällor.  
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DEL 5. IDÉANALYS NORRA 

DJURGÅRDSSTADEN 

5.1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras min idéanalys av det empiriska materialet av Norra 
Djurgårdsstaden. De idealtyper som presenterats ovan i kapitel 4 Konstruktion av idealtyper 
fungerar här som ett raster som läggs över texterna i syfte att sortera in relevanta begrepp 
och formuleringar under respektive idealtyp. Materialet presenteras inte i sin helhet, utan 
ett urval görs i syfte att få en så relevant analys utifrån idealtyperna som möjligt. På grund 
av analysens utformning finner jag det mest lämpligt att presentera empiriska resultat, 
analys och diskussion löpande i texten. Jag vill därför göra läsaren uppmärksam på 
skillnaden i när jag presenterar resultat och när jag gör personliga tolkningar av dessa. 
Vidare vill jag göra läsaren uppmärksam på att kursiverade delar i citat är mina egna. 

5.2. SYN PÅ STADEN OCH KÄLLA TILL KUNSKAP 

Stockholm stad har vare sig i Norra Djurgårdsstaden Vision 2030 (2009) eller Övergripande 
program för miljö och hållbar stadsutveckling (2010) valt att tydligt definiera begreppet 
hållbar utveckling. De befäster dock att målsättningen är att ”att skapa en stadsmiljö som är 
långsiktigt hållbar” (Stockholm stad 2009:16) vilket konkretiseras i målsättningar för 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa målsättningar tillsammans med 
efterföljande program ger oss en hint om Stockholm stads syn på staden i förhållande till 
hållbar utveckling och vilken ”källa till kunskap” som förespråkas med hänsyn till att skapa 
en hållbar stadsutveckling. Nedan följer en idéanalys utifrån de två idealtyperna.   

Ekonomiska idealtypen 
I Norra Djurgårdsstaden Vision 2030 fastställer Stockholm stad (2009:16) att 
”utgångspunkten för områdets utveckling är att skapa en stadsmiljö som är långsiktigt 
hållbar” och vidare i samma stycke ”att Norra Djurgårdsstaden ska ta täten i att förverkliga 
de senaste innovationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar utveckling”. Genom dessa 
formulering uttrycker staden implicit att staden i sig kan vara långsiktigt hållbar men även 
att hållbar utveckling ska uppnås genom innovation och teknik.  

Teknik och innovation som källa till kunskap  
Kopplingen mellan hållbar stadsutveckling och innovationer och teknik förstärks sedan 
ytterligare i programmet; ”Norra Djurgårdsstaden bidrar till innovation, utveckling och 
m a r k n a d s f ö r i n g a v s v e n s k m i l j ö t e k n i k o c h k u n n a n d e i n o m h å l l b a r 
stadsutveckling” (Stockholm stad 2010:14) och vidare ”Genom innovativ miljöteknik och 
kreativa lösningar kommer Norra Djurgårdsstaden att bli ett skyltfönster för hållbart 
stadsbyggande” (Stockholm stad 2009:6). Här går att utläsa att Stockholm stads, för Norra 
Djurgårdsstaden, kopplar samman hållbar stadsutveckling till  innovation och miljöteknik 
samt spridningen av densamma. Detta vittnar om att den primära källan till kunskap om 
staden i förhållande till hållbarhet enligt Stockholm stad går att finna i teknisk kunskap och 
innovation vilket stämmer väl överens med den ekonomiska idealtypen. Inom den 
ekonomiska idealtypen ses innovationer, teknisk kunskap och forskning som den primära 
källan till kunskap inom hållbar utveckling.  
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Modern och framtidsorienterad stad 
Stockholm stad (2009:16) skriver vidare att ”Stadsdelen kommer att kombinera den 
moderna storstadsmänniskans krav och förväntningar med ett klimatarbete i världsklass” och 
att ”Framväxten av en helt ny stadsdel skapar särskilt goda förutsättningar för en 
klimatanpassad och framåtsyftande utveckling. Från nydanande energieffektiva 
tekniklösningar i fastigheter och infrastruktur för laddning av elbilar, till utvecklingen av 
smarta elnät som möjliggör lokal produktion och distribution av el.” Utifrån den 
ekonomiska idealtypens syn på staden går i dessa meningar att uttolka en modern och 
framtidsorienterad syn på staden. 

Den globala och kommersiella staden   
Stockholm stad (2009:4) ger även uttryck för en global och kommersiell syn på staden;  
”Globaliseringen ställer Stockholmsregionen inför nya möjligheter och utmaningar. Nya 
marknader öppnar sig och handeln expanderar”. I samband med analysen fastställer 
Stockholm stad att ”för att möta den internationella konkurrensen krävs kraftfulla 
satsningar” (Stockholm stad 2009:4) och vidare att ”Norra Djurgårdsstadens miljöprofil ska 
befästa Stockholms position som en ledande huvudstad i klimatarbetet.” (Stockholm stad 
2009:8) I detta går att utläsa en positiv inställning till globaliseringen och internationell 
handel. Stockholm stad ser Norra Djurgårdsstadens som en aktiv aktör i en allt mer global 
värld vilken stämmer väl överens med den ekonomiska idealtypens syn på staden som 
global och kommersiell.  

Staden som källa till synergier 
I Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling (2010) framkommer även 
tydligt en syn på att staden i sig inte är ett problem, utan snarare ses som en motor för att nå 
en hållbar utveckling genom synergieffekter eller s.k. ”win-win”-lösningar. Nedan följer 
exempel på detta: 

”Stockholm och övriga städer har därmed en viktig uppgift att visa lösningar för hållbar 
stadsutveckling som tillåter en tillväxt i befolkning samtidigt som klimat- och miljöpåverkan 
minskar liksom energi- och resursförbrukning.” (Stockholm stad 2010:4)    

och vidare 

”I Norra Djurgårdsstaden genomförs hållbara lösningar som leder till en långsiktigt god 
projektekonomi och samhällsekonomisk nytta. Den hållbara stadsutvecklingen bidrar till 
bostäder för en ökande befolkning i staden, minskad påverkan på klimat och miljö samt 
minskade kostnader för energi, material och avfall och bidrar samtidigt till ekonomisk 
utveckling med nya företag och arbetstillfällen.” (Stockholm stad 2010:12) 

Ekologiska idealtypen 
Den moderna staden ses inom den ekologiska idealtypen som ett ohållbart system av 
parasiterande karaktär - som konsument av resurser och producent av avfall. Förespråkare 
för den ekologiska idealtypen förespråkar en syn på staden som ett komplext system som 
samverkar med ekosystem som finns såväl inom staden som utanför. Utifrån denna syn bör 
de samhälleliga subsystemen anpassa sig till ekologiska systemvillkor som ytterst gäller 
biosfärens livsuppehållande förmåga. Den primära källan till kunskap om staden i 
förhållande till hållbar utveckling är enligt den ekologiska idealtypen kunskap om 
sambanden mellan ekosystem och sociala och ekonomiska system. Dessa samband kan bl.a. 
studeras genom identifiering av näringskedjor och kretslopp i miljön, stadens ekologiska 
fotavtryck och genom ett livscykelperspektiv på varor och tjänster.  
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Staden som parasit  
Stockholm stad fastställer mål om ”en låg användning av energi, material, vatten och andra 
naturresurser” (Stockholm stad 2010:13) och vikten av hållbara livsstilar (Stockholm stad 
2010:32-33), men närmre resonemang om global påverkan och miljöproblem utanför 
stadens gränser görs inte.   

Systemsyn på natur och samhälle som källa till kunskap  
I Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling (Stockholm stad 2010:13) 
fastställs att ”Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med en grönstruktur som stöder och 
utvecklar ekosystemet och den biologiska mångfalden samt upprätthållandet av värdefulla 
ekosystemtjänster”. Det står inte uttryckligen något om staden som ett komplext system, 
men vikt läggs vid ekosystemtjänster och biologisk mångfald vilket kan tolkas som en 
medvetenhet om ”systemet stadens” beroende av ett fungerande ekosystem. Vidare skriver 
Stockholm stad (2010:11) att ”Stadsutvecklingsområdet ska integreras väl med omgivande 
befintliga områden och bilda en gemensam stadsdel där utveckling av stad, hamn och natur 
sker i samverkan” vilket kan tolkas som en ambition att tillåta naturliga livsformer att 
samexistera med staden. 

Stockholm stad (2013:13) betonar vidare kretsloppslösningar och systemlösningar som 
medel för en hållbar stadsutveckling; ”För att nå miljömålen krävs ett nytt kretsloppstänk 
som innebär att olika systemlösningar i stadsdelen behöver utvecklas. Detta gäller såväl 
avlopps- och avfallssystem som transportlösningar, energi och grönstruktur.” Här går det att 
uttyda en ambition om att finna hållbara lösningar genom att söka kunskap i samband 
mellan stadens ekonomiska och tekniska system och ekosystemet. Samtidigt saknas det, för 
den ekologiska idealtypen så karakteristiska, ett integrerat och tvärvetenskapligt perspektiv 
på systemet natur, samhälle och person och om ”hur dessa är sammankopplade med frågor 
om naturresurshushållning, miljöproblem och global resursfördelning” (Andrén 2000:19). 

5.3. EKONOMI 

En tydlig skiljelinje mellan den ekonomiska och ekologiska idealtypen går att finna i synen 
på ekonomi och svag kontra stark hållbarhet. Den ekonomiska idealtypen är förespråkare 
svag hållbarhet och miljöekonomi och den ekologiska idealtypen av stark hållbarhet och 
ekologisk ekonomi.  

Ekonomiska idealtypen 
Inom den ekonomiska idealtypen är de olika kapitalen utbytbara, ekonomisk tillväxt går att 
kombinera med hållbar utveckling med hjälp av synergieffekter och marknadslösningar och 
förespråkare är positiva till global handel. Vidare rekommenderas ekonomiska incitament 
och miljömärkning för att få människor och företag att ta en hållbar riktning. 

Synergier genom marknadslösningar 
Stockholm stad (2009, 2010) påvisar en stark tilltro till synergier genom marknadslösningar 
för att utveckla Norra Djurgårdsstaden till en hållbar stadsdel. Nedan följer exempel på 
resonemang som tydligt bottnar i en tro på att det går att skapa synergier mellan 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet genom marknadslösningar: 

”Investeringar i miljöteknik och hållbara lösningar ger också goda effekter på 
samhällsekonomin genom minskade kostnader för energi, råvaror, avfall och miljöpåverkan 
samtidigt som nya företag och arbetstillfällen kan skapas.” (2010:4) 
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och vidare 

”Smarta energinät ska utvecklas i Norra Djurgårdsstaden som bygger på köp respektive 
försäljning av förnybar energi mellan nätet och enskilda fastigheter och som ger möjlighet 
för hushåll och verksamheter att styra sin energianvändning på ett miljöeffektivt och 
lönsamt sätt.” (Stockholm stad 2010:20) 

och vidare 

”Med kloka investeringar,  genomtänkta beslut  och konstruktiv dialog  kan vi  förena en 
snabbt  växande  stad  med  höga  miljöambitioner  och  en  långsiktig,  ansvarsfull 
resurshushållning.” (Stockholm stad 2009:8)

Marknadslösningar, genom handel och investeringar, sägs bidra till effektivisering och win-
win-lösningar som tros bidra till skapande av en hållbar hållbar stadsdel.  

Global handel och marknadsföring  
Karakteristiskt för den ekonomiska idealtypen är en positiv inställning till globalisering och 
import och export som sägs bidra till kunskapsutbyte och globala synergier. Tilltro till 
globalt kunskapsutbyte och synergier genom export uttrycks tydligt i fallet Norra 
Djurgårdsstaden: 

”Norra Djurgårdsstaden ska bidra till innovation, utveckling och marknadsföring av svensk 
miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling som leder till internationellt 
samarbete och export.” (Stockholm stad 2010:11) 

och vidare  

”Norra Djurgårdsstaden är ett föredöme för hållbart stadsbyggande och spelar en 
betydelsefull roll som kunskaps- och inspirationskälla för internationellt samarbete och export 
av miljöteknik och kompetens inom hållbar stadsutveckling.” (Stockholm stad 2010:12) 

och vidare  

”Sverige och Stockholm har en unik erfarenhet och kompetens när det gäller miljöteknik och 
systemkunnande inom hållbar stadsutveckling som kan erbjudas till andra städer i världen 
som har liknande behov.” (Stockholm stad 2010:36) 

För att verka för internationell handel och utbyte läggs i fallet med Norra Djurgårdsstaden 
stor fokus vid marknadsföring, som även är karakteristiskt för den ekonomiska idealtypen 
som förespråkar spridning av miljöinnovation för en hållbar utveckling:  

”Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel där morgondagens lösningar inom hållbar 
stadsutveckling och miljöteknik utvecklas och prövas i full skala och som sedan marknadsförs 
med stor framgång på den internationella marknaden.” (Stockholm stad 2010:36) 

och vidare 

”Norra Djurgårdsstaden kan som en framtidsinriktad miljöstadsdel spela en väsentlig roll i 
internationella nätverk och samarbeten för att främja marknadsföring och export av svensk 
miljöteknik och kompetens inom hållbar stadsutveckling.” (Stockholm stad 2010:36) 

och vidare  
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”Norra Djurgårdsstaden ska inte bara befästa Stockholms position som en ledande 
huvudstad i klimatarbetet, men också stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik och 
bidra till att ny teknik utvecklas som kommer allt bostadsbyggande i Sverige 
tillgodo.” (Stockholm stad 2009:4) 

I syfte att verka för internationellt kunskapsutbyte, export och marknadsföring har Norra 
Djurgårdsstaden upprättat ett innovationscenter som ska verka som en mötesplats för såväl 
företag som akademien. Denna innovationsverksamhet ska vara ”en arena för en 
klimatpositiv och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden och som bidrar till 
innovativa utvecklingsprojekt samt visar upp hållbara lösningar för besökare från när och 
fjärran” (Stockholm stad 2010:36). Utöver detta fastställer Stockholm stad (2010:36) att 
”Norra Djurgårdsstaden ska spela en aktiv roll i samarbetet med Clinton Climate Initiative 
och dess internationella nätverk samt även samarbeta i andra nätverk av strategisk 
betydelse för utveckling, samarbete och marknadsföring av miljöteknik och kompetens 
inom hållbar stadsutveckling.” 

Ekonomiska styrmedel och incitament 
Den ekonomiska idealtypens förespråkar ekonomiska styrmedel och incitament för styra 
företag och invånare mot en mer hållbar riktning. Dessa syftar till att få näringslivet att 
ställa om till mer miljövänlig produktion och invånare till förändrade beteendemönster - 
ofta genom prissättning av externa effekter som utgör incitament för ökad effektivisering 
och därmed minskad resursanvändning.  

I stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden läggs stort fokus på ekonomiska 
incitament för att få näringslivet att ställa om och invånare att ändra sina beteendemönster. 
De boende ska t.ex. motiveras till förändrat beteendemönster genom individuell mätning av 
förbrukning och progressiva avgifter:  

”Individuell mätning av värme, tappvarmvatten och elektricitet sker i hushåll och 
verksamheter i syfte att minska energianvändningen. Progressiva avgifter för värme och el 
stimulerar boende och lokalanvändare till långtgående energihushållning” (Stockholm stad 
2010:20)  

och vidare  

”Avgifter för vatten och avlopp ska stimulera boende och verksamheter till en effektiv 
vattenhushållning och att bidra till ett giftfritt avloppsvatten” (Stockholm stad 2010:25).  

och vidare  

”Individuell mätning av lämnat avfall ger ekonomiska motiv till att minska 
avfallsmängden.” (Stockholm stad 2010:22) 

Ekonomiska styrmedel och incitament ämnar även appliceras på företag  och verksamheter 
med hjälp av mätning och marknadslösningar som ska bidra till effektivisering och 
resurshushållning:  

”Smarta energinät ska utvecklas i Norra Djurgårdsstaden som bygger på köp respektive 
försäljning av förnybar energi mellan nätet och enskilda fastigheter och som ger möjlighet för 
hushåll och verksamheter att styra sin energianvändning på ett miljöeffektivt och lönsamt 
sätt.” (Stockholm stad 2010:20) 
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och vidare 

”Regelbunden mätning och visualisering av energianvändningen och dess klimatpåverkan ska 
ske i f a s t ig heter, hushå l l o ch verksamheter samt för t ranspor ter och 
infrastruktur.” (Stockholm stad 2010:20) 

Stockholm stad (2010:14) fastställer även att principen Life Cycle Cost  ska gälla vilket 
innebär att kostnader under husets/anläggningens hela livscykel ska stå i fokus och inte 
bara  investeringskostnaden;  ”en investering i energieffektiva byggnader kan vara dyrare vid 
själva investeringstillfället men ge betydligt lägre totala kostnader genom lägre 
energikostnader under hela förvaltningsfasen samtidigt som belastningen på klimat och miljö 
minskar.” (Stockholm stad 2010:41)  

Tillväxt 
I enlighet med den ekonomiska idealtypen benämner Stockholm stad (Stockholm stad 
2010:6) tillväxt i positiva ordalag; ”Den planerade stadsutvecklingen i Norra 
Djurgårdsstaden utgör en viktig del för att möta de behov som Stockholms snabba 
befolkningsökning medför och kan bidra till att skapa ytterligare tillväxt.” Om ekonomisk 
tillväxt går det explicit inte något att läsa något om men inställningen till handel, export och 
marknadsföring påvisar en positiv inställning till ekonomisk tillväxt. 

Ekologiska idealtypen 
Till skillnad från den ekonomiska idealtypen är de olika kapitalen inte utbytbara inom den 
ekologiska idealtypen. Ett ökat ekonomiskt kapital tillåts inte ske på bekostnad av en 
minskning av andra tillgångar i form av t.ex. naturresurser och ekosystemtjänster. Detta 
innebär att för hållbar utveckling krävs ett bevarande av vad man kan kalla ett ”kritiskt 
naturkapital”, t.ex. material- och energiråvaror, matjord, sötvatten och biologisk mångfald, 
oavsett mängden övrigt kapital. Inom den ekologiska idealtypen räcker det inte med 
ekonomiska styrmedel utan det behövs även institutionella och kulturella 
förändringsprocesser inom samhället. Förespråkare av denna syn är negativt inställda till 
global handel eftersom att detta bidrar till att möjliggöra en fortsatt ohållbar utveckling 
genom import av naturkapital och export av externa effekter. Den ekologiska idealtypen 
agiterar därför för att regioner så långt som möjligt ska vara självförsörjande, att 
konsumtion och produktion ska vara lokalt och/eller regionalt resursbaserad med 
hänvisning till miljöns bärförmåga. Vidare betonas att återvinning ska bli en större del av 
ekonomin. 

Självförsörjning och lokal produktion och konsumtion 
Den ekologiska idealtypen förespråkar lokal produktion och konsumtion i syfte att verka 
för interregional självtillit och självförsörjning. Stockholm stad fastställer i projektet Norra 
Djurgårdsstaden inga övergripande mål om lokal eller regional självförsörjning utan 
betonar istället beroende av import av varor och tjänster ”Genom utbyggnaden vid 
Norrvikudden i Nynäshamn kommer Stockholm dessutom att få en modern godshamn som 
säkrar regionens framtida varuförsörjning.” (Stockholm stad 2009:10)  

Det finns dock några inslag som går att tolka som en strävan mot självförsörjning och lokal 
produktion och konsumtion. Ett exempel gäller energiförsörjningen; ”Krav ställs också på 
egengenerering av energi för att öka mängden lokalt producerad förnybar energi och minska 
utsläppen av klimatgaser” (Stockholm stad 2014:5). Detta ska uppnås genom ”utveckling av 
smarta elnät som möjliggör lokal produktion och distribution av el” (Stockholm stad   

39



2010:20). ”Enskilda fastigheter ska generera sin egen fastighetsel baserad på förnybar energi 
och leverera överskott till det smarta elnätet” (Stockholm stad 2010:20).  

Ett annat exempel på lokal produktion är urban odling som enligt Stockholm stad 
(2010:55) ”kan utformas i anslutning till byggnader och fastigheter t ex som takträdgårdar 
eller i fristående tillämpningar”.  Stadsodling erbjuds i mindre skala (djurgardsstaden.se 
2015). Vidare uttrycker Stockholms stad en vision om att återföra växtnäring till jordbruket 
genom sorterade avloppsssytem (Stockholm stad 2014:6) ”för att kunna ersätta 
handelsgödsel och samtidigt knyta samman kretsloppet mellan matkonsumtionen i staden och 
matproduktionen på landsbygden” (Stockholm stad 2014:16). I dessa åtgärder går att utläsa 
en vilja av ökad lokal produktion och en regional syn på konsumtion och produktion. 

Återvinning som motor i ekonomin  
Norra Djurgårdsstaden lägger fokus på återvinning, inte bara utifrån miljöhänsyn, utan 
även som en viktig del av ekonomin vilket kan liknas vid resonemang som ekologiska 
ekonomer gör; ”Ett hållbart återvinningssystem i Norra Djurgårdsstaden utgör således en 
del av samhällets infrastruktur och kräver god samverkan mellan olika aktörer. Exempelvis 
utgör det organiska avfallet en värdefull resurs för produktion av biogas till transportsektorn 
och för återföring av näringsämnen till marken.” (Stockholm stad 2010:22) och vidare 
”Norra Djurgårdsstaden har en mycket effektiv användning av materialresurser där endast 
små mängder avfall genereras och där en hög grad av återanvändning av produkter sker. 
Folk i området använder sitt återbrukscentrum flitigt för att byta grejor eller köpa second 
hand eftersom det spar både pengar och miljö.” (Stockholm stad 2010:22) 

5.4. STRATEGIER OCH FYSISKA STRUKTURER 

Ekonomiska idealtypen 
Den ekonomiska idealtypen fokuserar i sina strategier för en hållbar stadsbyggnad primärt 
på synergieffekter för att uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med hjälp av 
innovation och miljöteknik, effektivisering, politiska styrmedel, förnyelsebara källor, 
effektiva fysiska strukturer och partnerskap tros detta uppnås. 

Innovation och miljöteknik 
Stockholm stad (2010:11) fastställer att ”Målsättningen är att Norra Djurgårdsstaden ska ta 
täten i att förverkliga de senaste innovationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar 
utveckling”. Här går att uttyda en stark tro på innovation och miljöteknik som medel för en 
hållbar stadsutveckling. Idén om att innovation och miljöteknik som ett primärt medel för 
en hållbar stadsutveckling löper som en röd tråd genom hela stadsbyggnadsprojektet. 
Nedan följer utdrag som styrker detta påstående: 

”För att stimulera utvecklingen ska Stockholm erbjuda utmärkta möjligheter att utveckla 
och tillämpa innovativ teknik. Norra Djurgårdsstadens innovationscenter kommer att visa 
de senaste lösningarna inom miljöteknik”…”och visa upp det svenska kunnandet inom 
hållbarhet och stadsutvecklingsfrågor.” (Stockholm stad 2009:14).  

och vidare  

”Norra Djurgårdsstaden ska inte bara befästa Stockholms position som en ledande 
huvudstad i klimatarbetet utan också stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik och  
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bidra till att ny teknik utvecklas som kommer allt bostadsbyggande i Stockholm, Sverige och 
omvärlden tillgodo.” (Stockholm stad 2010:4) 

Innovation och miljöteknik är tänkt att genomsyra hela stadsdelen, från energisystemet och 
infrastrukturen till hushållen och näringslivet i stadsdelen: 

”Från nydanande energieffektiva tekniklösningar i fastigheter och infrastruktur för laddning 
av elbilar, till utvecklingen av smarta elnät som möjliggör lokal produktion och distribution 
av el.” (Stockholm stad 2009:16) 

och vidare  

”Hushållen använder hållbar teknik för att hushålla med energi och råvaror och minska sin 
miljö- och klimatpåverkan” (Stockholm stad 2010:32, egen kursivstil) samt ”En nyckelfråga 
är att minska hushållens ekologiska fotavtryck. Detta kan ske genom att hållbar teknik 
kombineras med ett smart beteende hos innevånarna i området.” (Stockholm stad 2010:31) 

och vidare 

”Krävande företag och konsumenter kommer att göra det intressant att utveckla och prova 
nya tjänster. Näringslivet kommer därför präglas av kunskapsbaserade verksamheter med hög 
innovationskraft.” (Stockholm stad 2009:14) 

En del av tekniken är satsningar på miljödesign, som egentligen tillhål den ekologiska 
idealtypen. Men argumentationen är i linje med den ekonomiska idealtypen:  ”De 
investeringar som görs i miljödesign av byggnader och fastigheter bidrar till teknikutveckling 
och hållbara lösningar som stärker Norra Djurgårdsstaden som ett miljöprofilerat 
stadsutvecklingsområde i världsklass.” (Stockholm stad 2010:30) 

Effektivisering 
Innovation och tekniska lösningar är nära förknippade med ambitionen om effektivisering 
som tros leda till minskad förbrukning av resurser. Effektivisering omnämns gång på gång 
som ett medel för att uppnå hållbarhet:  

”Norra Djurgårdsstaden är en fossilbränslefri och klimatpositiv stadsdel med en mycket låg 
energianvändning baserat på energieffektiv teknik i byggnader, transporter och infrastruktur 
samt smarta energibeteenden hos boende och verksamma i stadsdelen. Nya byggnader i 
området är passivhus och plushus med hög energiprestanda. (Stockholm stad 2010:20) 

och vidare  

Transporter och system för avfallshantering (t ex sopsug) ska vara energieffektiva och 
klimatneutrala. (Stockholm stad 2010:23) 

och vidare  

”Vatten och avloppssystemet ska ha en optimal återvinning av energi (biogas och spillvärme) 
för att bidra till en klimatpositiv utveckling i Norra Djurgårdsstaden och ska baseras på 
energieffektiv teknik.” (Stockholm stad 2010:25) 

Förnyelsebara energikällor 
Karakteristiskt för den ekonomiska idealtypen vad gäller energikällan är att fokusera på 
förnyelsebara energikällor som ett svar på energibehovet. Detta till skillnad från den  
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ekologiska idealtypen som betonar att intensivt nyttjande av förnyelsebara resurser kan 
skada ekosystemens förmåga att tillhandahålla resurser. För Norra Djurgårdsstaden lägger 
Stockholm stad stort fokus på en övergång från icke-förnyelsebara energikällor till 
förnyelsebara energikällor utan närmare resonemang om att inte heller detta är helt 
problemfritt: 
 
”Ett hållbart energisystem är en hörnpelare i utvecklingen av en klimatpositiv stadsdel vilket 
innebär att byggnader, infrastruktur och transporter måste baseras på mycket energieffektiva 
system och förnybara energikällor.” (Stockholm stad 2010:20) 

och vidare  

”För att få till stånd en klimatpositiv utveckling i Norra Djurgårdsstaden behöver alla 
sektorer och verksamheter fasa ut användningen av fossila bränslen och övergå till förnybara 
energikällor” (Stockholm stad 2010:12). 

Informations- och kommunikationsteknologi 
Information- och kommunikationsteknologi är ett ”mjukt styrmedel”, dvs. en form av icke-
tvingande styrning i syfte att påverka människors beteende och bidra till resursbesparande 
e ff e k t i v i s e r i n g a r i n o m m y n d i g h e t e r o c h f ö r e t a g . I n f o r m a t i o n - o c h 
kommunikationsteknologi är till synes en viktig pusselbit för Stockholm stad i vägen mot 
en mer hållbar utveckling av Norra Djurgårdsstaden och föreslås på flera nivåer inom 
stadsdelen.  

För att bidra till ett mer hållbart beteende hos de boende föreslås informations- och 
kommunikationsteknologi såväl för att ”optimera” resande men även för att reglera energi- 
och vattenförbrukning och minska mängden avfall: 

”Som verktyg för att underlätta minskat resande skall informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) med hög prestanda finnas tillgänglig i stadsdelen som en del 
i den grundläggande infrastrukturen” (Stockholm stad 2010:26, egen kursivstil) och vidare 
”Informations- och kommunikationsteknologi med hög prestanda ska vara en 
grundläggande infrastruktur i Norra Djurgårdsstaden för att erbjuda avancerade 
informations- och kommunikationslösningar till boende och verksamma i området i syfte att 
minska och optimera resandet” (Stockholm stad 2010:28).  

Vidare används informations- och kommunikationsteknologi för att påverka förbrukning 
av energi, vatten och genererat avfall hos de boende: 

”Bostäder och lokaler ska innehålla brukarvänliga system för individuell mätning, 
visualisering, avläsning och styrning av energi, vatten där kostnader och debitering ska 
kunna avläsas på ett tydligt sätt.” (Stockholm stad 2010:31) 

och vidare 

”Genom regelbunden mätning och visualisering av genererat avfall och återföring av 
information ska alla boende och verksamma ges goda förutsättningar till ett hållbart beteende 
i material- och avfallsfrågor.” (Stockholm stad 2010:23).  

Information- och kommunikationsteknologi är också en miljöteknik som förespråkas för 
styrning av verksamheter, infrastrukturer och fastigheter: 
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”Avancerad informations- och kommunikationsteknologi ska möjliggöra mätning, 
visualisering och styrning av infrastruktur och intelligenta fastigheter. Innovationsverksamhet 
ska bidra till utveckling av hållbara lösningar och en kontinuerlig uppföljning ska säkerställa 
att högt ställda mål nås” (Stockholm stad 2010:11).  

Effektiva fysiska strukturer  
I enlighet med den ekonomiska idealtypen förespråkar Stockholm stad i Norra 
Djurgårdsstaden effektiva fysiska strukturer, såsom genom täthet och funktionsblandning; 
”Stadsbyggnad inom Norra Djurgårdsstaden ska utgå från stadens traditionella kvaliteter 
med hög exploateringsgrad, blandade funktioner och väldefinierade offentliga och privata 
rum.” (Stockholm stad 2010:29). Syftet är att genom täthet och funktionsblandning skapa 
positiva synergier för hållbar stadsutveckling. Stockholm stad (2010:6)  skriver bl.a. att dess 
strategi att förtäta staden inåt ”möjliggör också ett målmedvetet miljöarbete som ger både 
arbetstillfällen och samhällsekonomiska besparingar.” (Stockholm stad 2010:6) och vidare 
”Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel i världsklass som kännetecknas av en tät och 
funktionsblandad bebyggelse, levande stadsmiljö och funktionella kopplingar till 
omkringliggande naturmiljö, lokal handel och service samt till stadens centrala 
delar.” (Stockholm stad 2010:12).  

Fysiska strukturer ses i fallet Norra Djurgårdsstaden som ett medel för att påverka 
resmönster; ”Stadsdelens utformning har en stor inverkan på vilka resmönster som 
skapas”(Stockholm stad 2010:26) och vidare ”Genom en blandning av verksamheter och 
bostäder ges även goda möjligheter att minska oönskade transporter inom 
området.” (Stockholm stad 2010:29). 

Stockholm stad (2010:8) argumenterar även för att ”Den planerade utvecklingen av stad 
och hamn i samverkan innebär att emissioner och buller kan lösas på ett effektivt sätt 
speciellt för bostäder i närhet till verksamma hamnområden” vilket återigen är i linje med 
s.k. positiva synergier för hållbarhet genom effektiva fysiska strukturer. Vidare läggs fokus, i 
linje med den ekonomiska idealtypen, på återanvändning av tidigare industrimark som ett 
medel för effektiv markanvändning; ”Marken är huvudsakligen äldre ianspråktagen 
industrimark som genom stadens planering kan nyttjas på ett mer effektivt sätt.” (Stockholm 
stad 2010:6) 

Politiska styrmedel  
Som tidigare nämnt rekommenderas enligt förespråkare för den ekonomiska idealtypen 
olika politiska och ekonomiska styrmedel för att påverka företag mot en mer hållbar 
produktion och invånare mot en mer hållbar livsstil.  

I enlighet med den ekonomiska idealtypen förespråkas miljömärkning som ett politiskt 
styrmedel. Stockholm stad fastställer att elektricitet och värme ska vara miljömärkt ”All 
elektricitet och värme som används i bostäder, lokaler och infrastruktur är klimatneutral och 
miljömärkt” (Stockholm stad 2010:20) och vidare ”För förvaltningsskedet bör långsiktiga 
leveransavtal av miljömärkt och klimatneutral el upprättas mellan förvaltare av bostäder/
lokaler och elleverantörer” (Stockholm stad 2010:20).  

Men Stockholm stad ger även uttryck för en ambition om att miljöprofilerade varor och 
tjänster ska finnas tillgängligt för de boende i området; ”Norra Djurgårdsstaden är en 
ekonomiskt vital stadsdel som blandar bostäder, service och kommersiell verksamhet och 
som erbjuder boende och verksamma ett lokalt utbud av miljöprofilerad handel och 
service” (Stockholm stad 2010:14). Denna form av miljömärkning kan ses i ljuset av ”icke- 
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tvingande styrning” och frivilliga engagemang vilket är karakteristiskt utifrån den 
ekonomiska idealtypen. 

Ett annat grepp inom den ekonomiska idealtypen är mjuka politiska styrmedel för att få 
invånare att byta till en mer hållbar livsstil. Stockholm stad (2010) vill genom utbildning 
och information påverka Norra Djurgårdens boende att utveckla hållbara livsstilar och 
fastställer att ”de boendes livsstilar är en avgörande faktor för utvecklingen av en hållbar 
stadsdel” (Stockholm stad 2010:32). Stadens strategi för att öka kunskapen ”om sambanden 
mellan produktion - konsumtion - avfallshantering - miljöpåverkan” (Stockholm stad 
2010:22) bland boende är att erbjuda information och utbildning och utveckla en stadsdel 
där det ”är lätt att göra rätt” (Stockholm stad 2010:13):   

”Alla blivande hyresgäster och bostadsrättsägare i Norra Djurgårdsstaden ska vid första 
kontakt med bostadsbolag/byggherre informeras om målet att utveckla ett hållbart boende 
och livsstil” (Stockholm stad 2010:33) 

och vidare  

”Vid inflyttning ska alla hyresgäster och bostadsrättsägare erbjudas Boskola och ett 
introduktionsprogram om hållbart boende och livsstil samt erbjudas att utforma personliga 
resplaner om smarta resealternativ till och från arbete och bostad” (Stockholm stad 
2010:33) 

och vidare 

”Alla hushåll i Norra Djurgårdsstaden ska inbjudas att delta i forum, boendenätverk och 
interaktiva aktiviteter för ett hållbart boende och livsstil arrangerat av 
stadsdelsförvaltningen.” (Stockholm stad 2010:33)

I syfte att göra det ”lätt att göra rätt” ska inför varje utbyggnadsetapp ett 
planeringsdokument för hållbart boende och livsstil upprättas med ”tillgång till 
information om hållbara alternativ, cykelparkeringar, bilpool, cykelpool, 
realtidsinformation om kollektivtrafik, individuell mätning i lägenheter, butiker med 
miljömärkta varor, möteslokaler och utrymmen för sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter 
samt portal för IKT-tjänster och smarta arbetscenter/noder i området”. (Stockholm stad 
2010:33) 

Partnerskap 
När det kommer till stadsbyggnadsprocessen och medverkande aktörer förespråkar den 
ekologiska idealtypen ett partnerskap mellan myndigheter, näringsliv och föreningsliv. För 
Norra Djurgårdsstaden fastställer Stockholm stad (2009:4) att ”För att nå bästa resultat 
behöver många aktörer delta. Därför har näringslivet och Stockholms stad gått samman kring 
en framtidsbild som utgör en gemensam grund för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – 
en hamnstad i världsklass.” 

Detta utvecklas vidare i Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling: 

”Programmet har utarbetats inom Stockholms stads exploateringskontor i samarbete med 
en för valtningsövergripande arbetsgrupp från fyra andra för valtningar 
(stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, trafikkontor och Östermalms stadsdelsförvaltning) 
samt i dialog med Stockholms Hamnar. Programmet bygger på den dialog som skett under 
2009 och 2010 med byggherrar, infrastrukturbolag, teknikföretag och universitet i form av 
workshops och möten” (Stockholm stad 2010:5) 
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och vidare  

”Planering och genomförande genomsyras av ett tätt samarbete mellan olika aktörer såsom 
stadens förvaltningar, Stockholms Hamn, Fortum, SL, Vägverket och byggherrar samt 
befintliga boende och verksamma i området.” (Stockholm stad 2010:7) 

Ett tydligt fokus läggs, som ovan visar,  på samarbete mellan myndigheter och näringsliv. 
Motiveringen utvecklas nedan med utgångspunkt i förmodade win-win-lösningar i linje 
med den ekonomiska idealtypen: 

”För att uppnå goda resultat krävs ett gott samarbete mellan staden, byggherrar och andra 
aktörer. Samtidigt är det väsentligt att betona stadens och aktörernas olika roller i syfte att få 
till stånd en framgångsrik utvecklingsprocess. En grundtanke är att staden genom sina mål 
och krav stimulerar byggherrar och andra aktörer i området att vara innovativa och därmed 
finna hållbara lösningar som leder till en miljöstadsdel i världsklass. Resultaten kommer 
stadsdelen tillgodo och ger samtidigt involverade företag ett försprång på 
marknaden.” (Stockholm stad 2010:39) 

Ekologiska idealtypen 
Den ekologiska idealtypen lägger till skillnad från den ekonomiska idealtypen istället fokus 
på att bevara ett kritiskt naturkapital och verka för ekologisk självtillit där resurser 
genereras inom regionen och avfall och föroreningar tas hand om lokalt. Den ekologiska 
idealtypen är kritisk till kapitalens utbytbarhet och teknologisk utveckling som lösning för 
att nå en hållbar utveckling. Den ekologiska idealtypen förespråkar förvisso passiv 
miljödesign och passiv solenergi men strategier i övrigt ligger i att finna 
kretsloppslösningar, återvinna och hushålla med resurser. Vidare läggs fokus på bevarande 
av biologisk mångfald i syfte att verka för ekosystemtjänster. Lokal produktion och 
resursbaserad konsumtion stöds i kombination med en mer komplex stadsekologi, där 
städerna är utformade för att återupprätta eller tillåta naturliga livsformer att samexistera 
med staden i syfte att omhänderta och assimilera samhällets restprodukter. Politisk 
miljöledning och tvärvetenskapligt samarbete förespråkas i syfte att uppnå dessa mål.  

Kretsloppslösningar, återvinning och resurshushållning  
Stockholm stads (2010:4) fastställer att ”Den tradition som skapats i Hammarby Sjöstad där 
miljöfrågor integrerats med stadsplaneringen bl a i en kretsloppsmodell”…”kommer att föras 
v i d a re t i l l e n n ä s t a g e n e r a t i o n a v h å l l b a r t s t a d s b y g g a n d e i No r ra 
Djurgårdsstaden.” (Stockholm stad 2010:4). Stockholm stad (2014:5) ämnar i Norra 
Djurgårdsstaden utveckla ett slutet system för avfall, vatten och energi vilket är i linje med 
den ekologiska idealtypen som förespråkar ekologisk självtillit.  

Avfall 

Vad gäller avfall förespråkar Stockholm stad (2010:22) ett återvinningssystem som 
tillämpar följande avfallshierarki: ”(1) Avfallssnål produktion och konsumtion, (2) 
Reduktion av avfallets mängd, (3) Återanvändning av produkter, (4) Materialåtervinning, 
(5) Energiutvinning”. Stockholm stad (2010:22) fastställer att; ”Det återvunna avfallet utgör 
numer en väsentlig del av industrins och samhällets materialflöde som bas för framställning 
av nya produkter och som energi för uppvärmning och elförsörjning”…”Exempelvis utgör det 
organiska avfallet en värdefull resurs för produktion av biogas till transportsektorn och för 
återföring av näringsämnen till marken.” vilket tyder på en ambition om ekologisk självtillit 
genom att tillvarata genererat avfall.   
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Stockholm stad lägger i första hand fokus på resurshushållning, återanvändning och 
materialåtervinning; ”Genomtänkt resurshushållning och en klok återvinningsfilosofi 
placeras i främsta rummet” (Stockholm stad 2009:16). Hushållen bidrar dels genom att 
konsumera mindre men även genom att återanvända och återvinna: 

”Hushållen kan bidra genom att konsumera mindre och mer avfallssnålt, återanvända 
produkter i högre grad än tidigare samt sortera förpackningar och avfall för 
återvinning.” (Stockholm stad 2010:22 

och vidare 

”Materialåtervinning av hushållsavfall ska vara mycket hög i bostäder och verksamheter. 
Restavfall ska energiåtervinnas med minimal klimatpåverkan genom att plastfraktioner 
utsorteras och materialåtervinns så långt som möjligt.” (Stockholm stad 2010:23) 

Men det är inte bara hushållen som ska följa avfallshierarkin utan även exploatörer och 
förvaltare: 

”Mängden byggavfall ska minimeras och det byggavfall som uppstår ska sorteras och 
återvinnas samt dokumenteras.” (Stockholm stad 2010:23) 

och vidare 

”Avfall som uppstår vid drift av stadens allmänna ytor ska sorteras och återvinnas i hög 
grad.” (Stockholm stad 2010:23) 

Efter återanvändning och återvinning ska energi ur restavfallet bidra till stadsdelens 
energiförsörjning och återföras som näring till marken, vilket styrker en ambition om 
ekologisk självtillit i Norra Djurgårdsstaden. 

”Efter en långtgående materialåtervinning utvinns energi ur restavfallet för att bidra till 
stadsdelens energiförsörjning. Återvunnet material har ett stort värde på marknaden. 
Mängden farligt avfall har minimerats och de mängder som återstår tas effektivt om hand 
för att inte spridas till naturen.” (Stockholm stad 2010:22) 

och vidare 

”Allt matavfall från bostäder, restauranger, storkök, butiker, färjor och verksamheter ska 
återvinnas genom biologisk behandling för framställning av biogas och återföring av 
näringsämnen till marken. Biogasen ska användas där den ger störst miljönytta.” (Stockholm 
stad 2010:23, egen kursivstil) 

Stockholm stad (2014:11) fastställer att alla lägenheter kommer att ha hushållskvarnar. 
Vidare ska sopsug minska mängden transporter och det ska finnas tre olika nedkast som tar 
hand om förpackningar, papper och restavfall. 

Vatten och avloppssystem               

Slutna kretsloppslösningar gäller även Norra Djurgårdsstadens vatten- och avloppssystem. I 
främsta rummet ligger fokus på låg förbrukning; ”Vatten och avloppssystemet i Norra 
Djurgårdsstaden ska möta kravet på en låg miljöpåverkan, en optimal återvinning av 
avloppets restprodukter samt en låg förbrukning av dricksvatten och energi.” (Stockholm stad 
2010) 
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Låg förbrukning ska dels uppnås genom att dagvatten används för bl.a. bevattning istället 
för att renas:  

”vattenförbrukningen per innevånare ska vara låg baserat på vattenbesparande teknik i 
fastigheter och genom att dagvatten används för bevattning och andra vattenbehov som inte 
kräver hög vattenkvalitet.” (Stockholm stad 2010:24)  

och vidare  

”Principen bör vara att vatten av hög kvalitet endast används för dricksvattenändamål 
medan vatten av låg kvalitet (t ex regnvatten) används för bevattning och övriga behov som 
inte kräver hög vattenkvalitet.” (Stockholm stad 2010:23).  

Utöver detta poängterar Stockholm stad vikten av att verksamheter och de boende 
hushållar med vattenresurserna; ”Hushåll och verksamheter i stadsdelen ska hushålla med 
vattenresurserna. Vatten är inte en bristvara i Sverige men en hög vattenförbrukning leder till 
förbrukning av energi i vatten- och avloppsreningsverk vilket bidrar till klimatpåverkan. 
Därför ska vatten användas på ett effektivt sätt i Norra Djurgårdsstaden.” (Stockholm stad 
2010:23) 

Ur avloppsvattnet i Norra Djurgårdsstaden ska även näringsämnen utvinnas och återinföras 
till jordbruksmark vilket dels motiveras utifrån de skador de annars kan ha på miljön:  

”Det är viktigt med kretslopp som tar bättre vara på avloppsprodukter och minskar mängden 
näringsämnen som leds till Östersjön och därmed risken för övergödning” (Stockholm stad 
2010:11)  

och vidare  

”Genom återföring av fosfor och kväve till åkermark kan övergödning av havet minskas och 
den höga energ i förbr ukning som är förknippad med g r uvbr y tning och 
gödselmedelstillverkning minska samt den begränsade mängden brytbar fosfatmineral som 
finns i världen sparas.” (Stockholm stad 2014)  

Här går att uttyda en medvetenhet om miljöförstöringens globala karaktär genom externa 
effekter. Vidare fastställer Stockholm stad att ”Avloppsvattnet ska ha en sådan kvalitet med 
avseende på tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen att återföring av biomull och 
näringsämnen till jordbruksmark är möjlig.” (Stockholm stad 2010:24) Stockholm stad 
(2010:11) ser växtnäringen i det källsorterade toalettavfallet som en viktig resurs för 
jordbruket eftersom det ”är av mycket god kvalitet och har låga halter av tungmetaller och 
kemikalier som återfinns i vardagsprodukter” och fastställer att ”Avloppsvattnets innehåll av 
näringsämnen ska återföras till produktiv mark” i syfte att ”få till stånd en effektiv återföring 
av kväve och kalium till marken.” (Stockholm stad 2010:24) 

Energi 

Energisystemet i Norra Djurgårdsstaden bygger till stor del på energieffektivisering och 
förnybara energikällor såsom biogas (Stockholm stad 2010:20). Samtidigt läggs vikt vid 
hushållning med knappa energiresurser, låg miljöpåverkan vid utvinning och användning 
av energi samt kretsloppslösningar med energiåtervinning ur lokala avfallsresurser och 
vatten- och avlopssystemet (Stockholm stad 2010:20, 25). 
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I Norra Djurgårdsstaden bygger energisystemet vidare på en energihierarki som innebär att 
”energiformer med låg energikvalitet såsom värme används för att möta behovet av 
uppvärmning medan energiformer med hög energikvalitet såsom elektricitet endast ska 
användas för ändamål som kräver hög energikvalitet t ex belysning”. (Stockholm stad 
2010:20)  

Byggmaterial och miljödesign 
I Norra Djurgårdsstaden läggs förvisso mycket fokus effektivisering i enlighet med den 
ekonomiska idealtypen. Samtidigt betonar Stockholm stad vikten av att de material och 
byggvaror som används ska vara fria från miljö- och hälsoskadliga kemiska ämnen och ha 
en låg miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv; ”Byggnader i Norra Djurgårdsstaden  
ska utformas med material och produkter som är dokumenterat bra miljö-, hälso- och 
energival ur ett livscykelperspektiv samt är återvinningsbara.” (Stockholm stad 2010:30) 

Vidare betonas att byggnader ska ha en låg energianvändning ”med målsättningen att 
utveckla så kallade plushus som genererar sin egen förnybara energi och bidrar till en 
klimatpositiv stadsdel.” (Stockholm stad 2010:30) Stockholm stad (2010:30) fastställer 
vidare att ”Byggnader och fastigheter i Norra Djurgårdsstaden ska miljödesignas på ett 
integrerat sätt för att uppnå en effektiv energianvändning, god resurshushållning, minimal 
miljöpåverkan, god hälsa och komfort med säkrat fukt- och bullerskydd, samt för att ge 
förutsättningar för miljöeffektiva transporter, hållbara livsstilar och sociala aktiviteter.” 
vilket tyder på en systemansats likt den ekologiska idealtypen. 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster  
I enlighet med den ekologiska idealtypen fastställer Stockholm stad (2010:18) att 
”Mångfalden av växter, djur och miljöer genererar olika ekosystemtjänster som vi är 
beroende av och som bidrar till ökad stabilitet vid störningar på miljön” vilket kan tolkas 
som att Stockholm stad ser värdet i ekosystemtjänster och vikten av biologisk mångfald för 
resiliens. Stockholm stad (2010:18) skriver vidare ”För att ekosystemen ska fungera väl 
behövs fysisk kontakt mellan miljöerna. Därför behöver biologiska spridningsvägar särskilt 
studeras i området samt bevaras och stärkas.” Även detta är i linje med den ekologiska 
idealtypens ”systemtänk” tillsammans med idéer om att bevara naturliga miljöer i staden.  

Utmaningen för Norra Djurgårdsstaden är enligt Stockholm stad (2010:18) att bevara och 
utveckla:  

”Miljöer där människor vill vistas och bo och som man mår bra av; miljöer som hjälper till 
att utjämna klimateffekter samt miljöer som stärker den biologiska mångfalden som ger goda 
förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i och utanför Nationalstadsparken.” 

Vad gäller den biologiska mångfalden läggs stort fokus vid plantering av ekar; ”Urbana 
våtmarker anläggs och ekar planteras. Eken är en av de artrikaste miljöerna i landskapet 
och en gammal ek utgör ett eget ekosystem med stor biologisk mångfald.” (Stockholm stad 
2014:11) Stadsdelen ligger mitt i ett av Nordeuropas större bestånd av gammel-ekar vilka 
härbärgerar en stor mängd rödlistade vedlevande organismer (hållbarstad.se 2012). 

Utifrån dessa resonemang ges stöd åt att Stockholm stad i Norra Djurgårdsstaden lägger 
fokus vid ekosystemtjänster och biologisk mångfald i staden men även förespråkar lokalt 
omhändertagande av föroreningar och vatten.
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Gröna ytor och dagvattenhantering 
 
I Norra Djurgårdsstaden har stort fokus lagts vid 
dagvattensystemet. Dagvattensystemet i området ska 
bestå av ”integrerade system med gröna tak och 
takträdgårdar som samspelar med vattenflödet på 
gårdar, gator, gräsytor, regnträdgårdar, starrängar, 
dammar och dagvattenledningar”. (Stockholm stad 
2010:18)  

Regnvattnet ses som en resurs och ska användas för 
bevattning av gårdar och parker och därefter föras till 
urbana våtmarker och fuktstråk för att slutligen ledas 
till Husarviken eller Lilla Värtan. Grönska, 
dagvattendammar, urbana våtmarker och fuktstråk 
ska fördröja och rena dagvattnet (Stockholm stad 
2014:11). Stadsdelen ska vara anpassad till att klara 
ökad nederbörd, ett varmare klimat och högre 
havsnivåer på grund av ett förändrat klimat och 
dagvattensystemen ska därför vara dimensionerade 
utan risk för översvämning. (Stockholm stad 2010:19; 
Stockholm stad 2014:11) Vidare ska system anläggas 
som lagrar regnvatten för bevattning under torra 
perioder. (Stockholm stad 2010:19)  

I syfte att skapa ett integrerat system för grönska och 
dagvatten har de gröna strukturerna getts ett stort 
fokus i planeringen genom verktyget grönytefaktor.  
Grönytefaktorn är ett planeringsredskap där 
stadsgrönska och dagvatten på olika sätt används för 
att stärka ekosystemen i Norra Djurgårdsstaden och 
som enligt Stockholm stad (2014:15) samtidigt skapar 
attraktiva gårdar och utemiljöer. De övergripande 
syftena med grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden 
ä r ( 1 ) a t t d ä m p a e ff e k t e n a v n e g a t i v a 
klimatförändringar, (2) att tillföra sociala värden i 
gårdsmiljön och (3) att gynna områdets biologiska 
mångfald (Stockholm stad 2014:15). 

Grönytefaktorn anger hur stor del av tomtens yta som 
ä r ”e k o - e ff e kt i v ”, d v s ä r p o s i t i v u t i f r å n 
klimatanpassning, biologisk mångfald och sociala 
värden kopplade till grönska. De olika ytorna inom  
tomten värderas utifrån dessa parametrar och en 
balans dem emellan eftersträvas. Grönytefaktorn 
ingår som krav på byggherrarna och används för 
planering och utformning av den yttre miljön 
(Stockholm stad 2014:15). En grönytefaktor tas fram 
utifrån varje etapps förutsättningar som vägledning 
(Stockholm stad 2014:11). Grönytefaktorn tillämpas 
på kvartersnivå och mäts för hela tomtens yta. 
(Stockholm stad 2014:15) 
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Figur 7. Beräkning av grönytefaktor 
(Stockholm stad 2014). 



Grönytefaktorn visar på en medvetenhet om ekosystemtjänster i urbana miljöer som en del 
av städers resiliens. En tydlig insats görs för att föra in naturen i staden samtidigt som 
verktyget, i enlighet med den ekologiska idealtypen, vittnar om en systemsyn på natur-
människa.  

Fysisk struktur utifrån naturliga förutsättningar  
Utifrån den retorik som förs i  Övergripande program för miljö- och hållbar stadsutveckling i 
Norra Djurgårdsstaden går att dra slutsatsen att Stockholm stad till viss del har visionen att 
skapa en fysisk struktur utifrån naturliga förutsättningar.  

Vad gäller grönytor fastställer Stockholm stad (2010:18) att ”I Norra Djurgårdsstaden 
bevaras och stärks de befintliga naturvärdena i första hand och nya naturmiljöer skapas i 
andra hand.” (Stockholm stad 2010:18)  

och vidare  

”Grönytorna ska anpassas till de lokala förutsättningarna för varje område och utformas så 
att rekreativa funktioner, växtval och miljöer stärker områdets ekosystem och motverkar 
negativa effekter av det förändrade klimatet.” (Stockholm stad 2010:19)  

Vidare betonas vikten av att bevara och utveckla befintliga biologiska spridningsvägar; ”För 
att ekosystemen ska fungera väl behövs fysisk kontakt mellan miljöerna. Därför behöver 
biologiska spridningsvägar särskilt studeras i området samt bevaras och 
stärkas.” (Stockholm stad 2010:18).   

Utöver grönytor betonar Stockholm stad (2010:30) vikten av att ”Byggnader och fastigheter i 
Norra Djurgårdsstaden ska vara anpassade till ett framtida förändrat klimat vad gäller höjd 
havsnivå, omhändertagande av höga regnvattenflöden och ett fuktigare och varmare klimat 
samt förekommande lokala översvämningar” vilket skulle kunna inrymma den fysiska 
strukturen. Samtidigt ligger övervägande fokus vad gäller fysisk struktur på att ”skapa en 
tät, funktionsblandad stad där människor, varor och tjänster ryms på samma 
plats” (Stockholm stad 2014:34).  

Politisk miljöledning och tvärvetenskapligt samarbete 
Karakteriserande för den ekologiska idealtypen är en tydlig politisk miljöledning som styr 
utvecklingen mot en hållbar riktning. Ett exempel på politisk miljöledning är de 
handlingsprogram som ska upprättas för varje delområde och utbyggnadsetapp vid 
utbyggnad av Norra Djurgårdsstaden. Handlingsprogrammen innehåller miljö- och 
hållbarhetskrav och är riktat för byggherrar och exploatörer vid planering, projektering, 
byggande och förvaltning av lokaler och anläggningar. (Stockholm stad 2010:14)  

Vidare förespråkas en planeringsprocess inom den ekologiska idealtypen som innefattar ett 
närmare samarbete mellan beslutsfattare och akademin tillsammans med ökad 
tvärvetenskaplig forskning. Ett visst samarbete med akademin förespråkas med hänvisning 
till det planerade innovationscentret: 

”Innovationscentret kommer att vara en internationell mötesplats där staden, näringslivet och 
forskningsinstitutioner samverkar för att lyfta fram och visa upp det svenska kunnandet 
inom hållbarhet och stadsutvecklingsfrågor.” (Stockholm stad 2010:40) 

Vidare betonas samarbete mellan företag och forskare: 
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”För flera av företagen i Norra Djurgårdsstaden blir ett nära samarbete med forskare på 
KTH, Handelshögskolan och Stockholms universitet en naturlig utveckling. Seminarier och 
framtidsverkstäder har också arrangerats i samarbete med KTH för att göra beräkningar av 
klimateffekter samt diskutera hur lokala energiresurser såsom organiskt avfall kan 
tillvaratas och hur IKT kan utvecklas i stadsdelen.” (Stockholm stad 2010:37) 

Utöver detta fastställer Stockholm stad (2010:37) att ”Samarbetsprocessen kännetecknas av 
en stark projektorganisation, ett effektivt förvaltningsövergripande samarbete, transparent 
medborgardeltagande samt ett övergripande systemtänkande där stadens alla funktioner 
bidrar till att stärka helheten.” vilket vittnar om en vision om en tvärvetenskaplig 
systemansats genom ökat samarbete  mellan olika aktörer i processen. 
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DEL 6. DISKUSSION OCH 

UTVÄRDERING 

Idéanalys av Norra Djurgårdsstaden visar argument och strategier som går att finna inom 
både den ekonomiska som ekologiska idealtypen. Som exempel kan nämnas grönytefaktor, 
som med utgångspunkt i bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, stödjer 
den ekologiska idealtypen och vidare täthet och funktionsblandning, som utifrån effektiva 
fysiska strukturer, stödjer den ekonomiska idealtypen. Samtidigt går det i argumentationen 
att utläsa en övervägande syn på hållbar utveckling utifrån den ekonomiska idealtypen - 
vilket även demonstreras i val av åtgärder för en hållbar stadsutveckling och stadsbyggnad. 
Idéanalysen påvisar ett genomgående tema - nämligen tron på synergier, eller win-win-
lösningar - vilka tros bidra till hållbar utveckling. En övervägande del av de strategier som 
ämnar bidra till hållbar utveckling motiveras utifrån denna tilltro. Alltifrån satsningar på 
innovation och miljöteknik i syfte att verka för ökad effektivisering och därmed minskad 
resursförbrukning till partnerskap mellan myndigheter och marknaden i syfte att skapa 
ekonomisk tillväxt och samtidigt bidra till förbättrad miljö. Grundsynen inom tron på 
synergier är ansatsen att systemens kapital är utbytbara, vilket grundar sig på tanken att 
teknologisk utveckling, ekonomisk tillväxt, global handel och kunskapsutbyte kommer 
bidra till lösningar som kompenserar för ett minskat naturkapital med tillhörande 
ekosystemtjänster. I analyserade dokument över Norra Djurgårdsstaden görs, i linje med 
denna slutsats, få ansatser till djupare analys av systemrelationer och globala- och 
tidsaspekter med hänvisning till hållbar utveckling.   

Utifrån uppsatsens övergripande syfte - att undersöka, om och hur, olika tolkningar av och 
idéer om hållbar utveckling kan ligga till grund för olika inriktningar, med tillhörande 
planeringsåtgärder och strategier, inom hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling - påvisar 
idéanalysen av Norra Djurgårdsstaden att tolkningen av hållbar utveckling, i detta fall med 
en stark tro på synergier, globalt utbyte, fortsatt tillväxt och innovation legat till grund för 
en tydlig inriktning inom planeringen för hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling som  i 
ovan stycke exemplifierat. De idéer om hållbar utveckling som framkommer grundar sig på 
ekologisk moderniseringsteori och val av strategier, process och medverkande aktörer 
påvisar en inriktning som jag i denna uppsats benämnt som stadens ekologiska 
modernisering.  
  
Slutsatsen jag gör är således att tolkningen av hållbar utveckling i stadsbyggnadsprojektet 
Norra Djurgårdsstaden legat till grund för en relativt enhetlig planeringsinriktning för 
hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling. Detta med utgångspunkt i val av 
argumentation, i val av strategier samt i val av planeringsprocess och medverkande aktörer. 
Samtidigt saknas i de analyserade dokumenten en öppen redogörelse över stadens tolkning 
av hållbar utveckling och tydliga kopplingar mellan denna tolkning och val av 
planeringsåtgärder  för hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling.  

Idéanalysen har tillsammans med den teori och analysram som mynnar ut i ett 
idéanalysinstrument skapat ett ramverk för att diskutera om och hur olika tolkningar av 
b e g re p p e t h å l l b a r u t v e c k l i n g k a n t ä n k a s l i g g a t i l l g r u n d f ö r o l i k a 
stadsplaneringsinriktningar med fokus på hållbar stadsbyggnad. Teori och analysram 
påvisar att olika tolkningar av hållbar utveckling teoretiskt går att koppla till olika 
inriktningar inom teori för hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling. Förespråkare för 
ekostaden och den självförsörjande staden, som jag benämner stadens ruralisering, kan  

52



härledas till en humanekologisk tolkning av hållbar utveckling med utgångspunkt i stark 
hållbarhet och ekologisk ekonomi med fokus på systemrelationer och resiliens. Vidare går 
det teoretiskt att finna stöd för att förespråkare för den globala, högteknologiska, täta och 
funktionsblandade staden grundar sig på en tolkning av hållbar utveckling utifrån 
ekologisk moderniseringsteori och miljöekonomi med fokus på synergier och fortsatt 
tillväxt.  

Kopplingar mellan tolkning av hållbar utveckling och olika planeringsinriktningar för 
stadsbyggnad och stadsutveckling styrks vidare av den genomförda idéanalysen av Norra 
Djurgårdsstaden. Idéanalysen påvisar tydliga kopplingar mellan en tolkning av hållbar 
utveckling utifrån ekologisk modernisering och planeringsstrategier som går att koppla till  
stadens ekologiska modernisering med fokus på e.g. effektiva fysiska strukturer och 
partnerskap. Den slutsats som kan dras utifrån detta är således att olika tolkningar av och 
idéer om hållbar utveckling ligger till grund för, och bidrar till, olika 
stadsplaneringsinriktningar med fokus på hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling. Den 
ena under benämningen stadens ekologiska modernisering och den andra under 
benämningen stadens ruralisering. Dessa kan som Persson (2013) skriver liknas vid olika 
planeringsparadigm - som skilda "trossystem" som ger mening åt olika 
planeringsaktiviteter.  

Som jag skrev i problemformuleringen upplever jag att det idag inom den fysiska 
planeringen saknas tydliga kopplingar mellan olika tolkningar av begreppet hållbar 
utveckling och olika ideal inom stadsplanering med en vision om att verka för hållbar 
stadsbyggnad och stadsutveckling. Denna upplevelse bekräftades i den idéanalys av Norra 
Djurgårdsstaden jag gjorde där det i analyserade dokument saknades tydliga redogörelser 
över teoretiska utgångspunkter och kopplingar mellan teori och val av åtgärder och 
strategier. Min lärdom - och uppmaning - är därför att i planeringssammanhang med ett 
uttalat fokus på hållbar stadsbyggnad och stadsutveckling  tydligt redovisa de teoretiska 
utgångspunkterna vad gäller hållbar utveckling och hur dessa påverkar prioriteringar och 
val av strategier i planeringen.  

Utvärdering av idéanalysinstrument 
En idéanalys, med utgångspunkt i konstruktion av idealtyper, har varit applicerbart och 
relevant med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar. Vidare kan 
idé ana lys ins t r umente t användas o ch utve ck las v idare av andra inom 
planeringsprofessionen som önskar analysera de bakomliggande värderingarna av hållbar 
utveckling i stadsbyggandsprojekt med ett hållbarhetsfokus. Samtidigt är det begränsande 
med endast två utgångspunkter inom hållbar utveckling och planering för hållbar 
stadsutveckling och stadsbyggnad i en diskussion som rymmer en myriad av tolkningar och 
åtgärder. Med detta sagt skulle förmodligen resultatet blivit ett annat med andra idealtyper, 
t.ex. av idealtyper som även innefattar den sociala dimensionen av planering.      
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