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Sammanfattning 
Denna kunskapsöversikt är genomförd på uppdrag av Delegationen för hållbara städer och 
syftar till att belysa hur aktuella rapporter och uppdragsbeskrivningar beskriver system och 
strukturer som utgör hinder och trögheter för den hållbara staden, samt eventuella åtgärder 
för att avhjälpa dessa hinder. Därmed spåras centrala element i den institutionaliserade 
kunskapen kring hållbar (stads)utveckling och en mental bild av förutsättningarna 
framträder – var står vi idag? Vilka hinder ser vi? Syftet med kunskapsöversikten är också 
att peka på några av de kritiska frågor där kunskap skulle behöva ”institutionaliseras” i syfte 
att driva på omställningen mot hållbar stadsutveckling. 

Kunskapsöversikten är tydligt fokuserad på städer. Detta då det i den studerade litteraturen 
framträder en samstämmig bild av att städerna utgör en nyckel i arbetet med hållbar 
utveckling. Särskilt lyfts tre motiv: 
• Städerna orsakar problem. De har stora ekologiska fotavtryck, och i städerna finns stora 

sociala problem. 
• Städernas inneboende struktur möjliggör ”hållbar livsföring”. Bilden handlar framförallt 

om en tät stad där energisystemen kan effektiviseras, där avstånden är korta vilket 
främjar gång och cykeltrafik, och där befolkningskoncentrationen ger underlag för 
kollektivtrafik. Dessutom är det i städerna som den ekonomiska tillväxten sker. 

• Städerna har en roll som maktaktörer och pådrivare i arbetet med hållbar utveckling. 

Den allt snabbare urbaniseringen ses därmed som både möjlighet och hot i den rådande 
diskursen.  I en del rapporter påpekas dock att det är nu dags att gå från ord till handling i 
syfte att faktiskt slå in på en ny och hållbar bana – gör vi inte det så riskerar skadorna att bli 
oåterkalleliga. Omställningen kommer dock att kräva politisk vilja. Och för att gå från retorik 
till agerande istället för ”business as usual” måste ett antal system- och strukturhinder 
övervinnas. Med utgångspunkt i den studerade litteraturen ”vaskas” sådana system- och 
strukturhinder fram i kunskapsöversikten, tillsammans med centrala strategier/ åtgärder för 
att komma förbi dessa hinder. 

 

Brist på helhetssyn och systemtänk hindrar hållbar stadsutveckling 

I litteraturen framträder en samstämmig bild av att brist på helhetssyn och systemtänk 
hindrar hållbar stadsutveckling. 
• Det finns ett behov av att väva samman stadens funktioner i en tät och blandad och 

levande stad där människor möts, och som möjliggör ”hållbar livsföring”. Detta i motsats 
till den funktionsseparerade staden där bilen används för att ta sig mellan stadens olika 
”öar”. Bilden är också att för att utveckla den täta och funktionsblandade staden krävs en 
helhetssyn och en förståelse för staden som ett komplext och föränderligt system. 

• För att utveckla den täta och hållbara staden krävs ett organisatoriskt systemtänk, i 
motsats till dagens ”stuprörstänk”. ”Stuprörstänkandet ligger bakom många av de problem 
som städer lider av. Energislöseri, luft- och vattenföroreningar, avfallsberg, trängsel men också 
social segregation och utebliven tillväxt har sin grund i att varje problem hanteras skilt från andra 
problem. Integrerade planeringsmodeller och samverkan över sektorsgränser ger bättre 
förutsättningar för att nå hållbara lösningar på städernas problem” (Ranhagen i Delegationen, 
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2011: 16). Därtill krävs att stadens många olika aktörer samverkar för att gemensamt 
utveckla staden. 

• Det finns ett behov av att förtydliga hållbarhetsbegreppets systemtänk. Begreppet ses 
som otydligt, vilket visserligen innebär att det är lätt att använda eftersom man inte 
behöver låsa arbetet, men samtidigt så blir det uddlöst. Arbetet med den ekologiska 
dimensionen har kommit relativt långt, medan framförallt den sociala dimensionen getts 
för lite fokus. Därtill har man svårt att få dimensionerna att samverka. Målkonflikter 
belyses inte i tillräcklig grad, vilket i slutänden innebär att de inte hanteras. 

I kunskapsöversikten lyfts en fråga kopplat till den höga grad av samstämmighet som 
framträder i den studerade litteraturen i fråga om såväl hinder som lösningar vad gäller 
arbetet med hållbar stadsutveckling. Rör det sig om en samstämmighet som faktiskt ligger 
på djupet i fråga om de centrala aktörernas kunskap och agerande, eller är det snarare fråga 
om en samstämmighet på en retorisk nivå, medan agerandet fortsätter ”business as usual”? 
Även om denna svåra fråga inte fördjupas vidare i kunskapsöversikten lyfts den genom 
följande påstående: ett hinder mot hållbar utveckling skulle kunna vara att det finns en 
retorisk samstämmighet i fråga om hållbar utveckling som inte ifrågasätts, men som inte 
leder till agerande i tillräckligt hög grad. Kanske skulle motbilder kunna föra dialogen 
framåt, vässa argumenten och inte låsa fast sig i en enda möjlig lösning? 

 

Hindrande strukturer kopplade till stadens delsystem 

Då stuprörstänket lyfts som ett centralt problem i den studerade litteraturen testas i 
kunskapsöversikten ett nytt ”sorteringssystem” – en ny tankestruktur. De hinder hinder och 
trögheter för hållbar stadsutveckling som framkommer i litteraturen sorteras med 
utgångspunkt i Symbio City-modellens urbana ”delsystem”. 

Inom delsystemet ’urbana funktioner’ framträder i litteraturen framförallt frågor kopplade 
till boende och livsmiljö, vilka är nära kopplade till den sociala hållbarhetsdimensionen. Ett 
hinder i fråga om detta delsystem är att många kommuner inte har upprättat 
bostadsförsörjningsprogram. Därtill skapar kommunernas brist på formella möjligheter att 
bestämma upplåtelseform i nybyggnadsprojekt, och små möjligheter att påverka 
boendekostnader, problem att fullfölja uppdraget att skapa förutsättningar för alla att kunna 
leva i goda bostäder. Segregation beskrivs som ett centralt hinder för hållbar stadsutveckling. 
Utmaningar kopplat till detta är dels att insatser för att bryta segregationen och åstadkomma 
en blandning av olika socioekonomiska grupper ofta är riktade mot en del av systemet 
(resurssvaga områden), och tenderar också att vara relativt projektbaserade. Få insatser görs 
riktade mot ensidigt befolkningssammansatta välbärgade områden. I nya bostadsområden är 
ambitionen ofta att skapa varierat bostadsutbud, men då dessa riktar sig till en relativt 
välbärgad målgrupp är effekten snarare är att den socioekonomiska boendesegregationen 
förstärks. Därtill beskrivs att en utmaning är att vi vet för lite om segregationens drivkrafter, 
förutsättningar och innehåll. 

Inom delsystemet ’urbana (tekniska) system’ samlas ’energisystem’, ’avfallssystem’ samt 
’vatten- och avloppssystem’. 
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Vad gäller energisystem beskrivs att bebyggelsen står för 36% av Sveriges 
energianvändning, och att besparingspotentialen är hög. Ett hinder är att även om tekniska 
åtgärder för att minska energin finns, så äts energibesparingarna upp av kraftigt ökande 
boende- och lokalytor. Ett annat hinder är att även om det finns kunskap om energieffektivt 
byggande tillämpas den inte pga. komplexa, tidskrävande och svåröverskådliga 
samhällsprocesser. 

Städer har mycket stora ekologiska fotavtryck, vilket innebär att de konsumerar tjänster och 
varor från ekosystem som tar upp ytor som är flera gånger större än stadens egen yta. 
Följden är att stora mängder näringsämnen importeras till staden från andra ekosystem, dels 
den egna landsbygden, dels från andra länder, och därmed påverkas kretsloppet av 
näringsämnen dels på regional, dels på global nivå. En hållbar utveckling kräver att 
energisystemet, avfallssystemet och vatten- och avloppssystemet ses sammankopplade i ett 
kretslopp. 

Inom transportsystemet är det ett hinder för hållbar stadsutveckling att vi länge har - och 
också fortsätter att - planera med bilen som utgångspunkt. Vi har skapat bilberoende 
invånare, och också skapat ’strukturellt tvång’ – människor väljer bilen eftersom de annars 
inte får ihop sitt vardagsliv. Därför krävs ett perspektivskifte som fokuserar på tillgänglighet 
istället för rörlighet. Därtill kan trafikarbetet minskas om transportsystemet samplaneras 
med delsystemet ’urbana funktioner’ i syfte att generera en tätare stad, blandad bebyggelse 
och ökad integration av samhälleliga funktioner. 

Delsystemet ’landskaps’ grön- och blåstruktur har en viktig roll för såväl för rekreation och 
sociala värden som för ekologiska värden såsom ekosystemtjänster, biologisk mångfald, 
påverkan på lokalklimat och dagvattenhantering. Dessutom kan grön- och blåstrukturen 
dämpa effekterna av klimatförändringar. Ett hinder är dock att städers grönstruktur är 
fragmenterad och uppbruten, vilket har konsekvenser för såväl människors upplevelse av 
grönstruktur som för urbana ekosystem. Detta späds på av att ’täta staden’-idealet medför 
att exploateringstrycket ökar (så att grönytor riskerar att bebyggas), men också att befintliga 
grönytor används i allt högre grad. 

Systemtanken utgår från ett behov av att finna synergier mellan delsystemen. 
Samhällsplanering lyfts som ett centralt forum för detta. Dock framträder ett flertal 
institutionella och organisatoriska förutsättningar som möjliga hinder. 

 

Människan i staden – den sociala dimensionen 

Förvisso finns den sociala dimensionen med implicit i beskrivningarna av flera av 
delsystemen. Men, för att ytterligare förstärka den sociala dimensionen - som ofta beskrivs 
som alltför osynlig - i denna kunskapsöversikt, och för att täcka in en del av de frågor som 
fallit mellan stolarna i beskrivningarna av de urbana delsystemen, lyfts ”människan i 
staden” fram i ett särskilt avsnitt genom faktorer såsom: 
• Jämställdhet, jämlikhet och livsstil 
• Hälsa och trygghet 
• Kulturarv 
• Delaktighet och inflytande. 
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Hållbar stadsutveckling kräver samverkan 

I litteraturen framträder en samstämmig bild av att komplexiteten i hållbar stadsutveckling 
ställer krav på samverkan. Det handlar om att få stadens (och regionens och nationens) 
många aktörer att gemensamt driva utvecklingen i en hållbar riktning. Ett flertal hinder för 
samverkan framförs: 
• Sektorstänk – starka enheter som driver ”sina” frågor. 
• Regelverk – motstridiga normer skapar tolkningsproblem och konflikt. 
• Otydligheter i arbets- och ansvarsfördelning. 
• Svagt politiskt ledarskap. 
• Svag nationell samordning. 
• Skilda diskurser, skillnad i perspektiv och intresse.  

För att åstadkomma samverkansprocesser som leder till goda resultat krävs skapande av 
gemensamma ’mentala bilder’ av problem, förutsättningar och mål som i sin tur utgör 
agendan för de strategier och åtgärder som beslutas. Detta handlar inte bara om att 
kommunicera, utan också om att övertyga inblandade aktörer om att handla på ett visst sätt 
– t.ex. att ett nytt tanke- och arbetssätt krävs för omställning mot hållbar stadsutveckling. För 
att gå från vision till handling krävs dock att överenskommelser i fråga om riktning för 
utveckling inte enbart är retoriska, utan att de faktiskt vunnit legitimitet hos berörda aktörer, 
något som enbart kan ske genom gemensamma processer. För att gå från ord till handling 
räcker det dock inte att vara överens, utan visioner och strategier måste länkas till 
genomförandemekanismer, det kan handla om att reda ut ansvarsfördelningen eller att 
koppla strategier till budgetarbete i syfte att frigöra ekonomiska resurser att genomföra det 
man kommit överens om. 

Politiskt visionsarbete blir därmed viktigt - utpekande av en riktning för utveckling, men 
samtidigt säkerställa att flexibilitet bibehålls för att kunna hantera det som uppkommer 
under vägen. Av denna anledning är det intressant att notera att i flera av de studerade 
skrifterna beskrivs ’hållbar stadsutveckling’ inte som ett tillstånd - ett slutresultat - utan som 
en riktning. 

 

Hur komma vidare? 

Den underliggande frågan i kunskapsöversikten rör hur omställningen till hållbar 
stadsutveckling ska drivas. Kopplat till detta är också en fråga om vem som ska driva 
diskursen framåt? I flera av de studerade skrifterna framhålls behovet av en stadspolitik, och 
också behovet av tydliga roller för aktörer på olika nivåer. Samtidigt ligger en fråga om vem 
som ska hålla i detta och behovet av forum- och arenabyggare på kommunal, regional, 
respektive nationell nivå, lyfts fram.  

I syfte att driva den institutionaliserade kunskapen kring hållbar stadsutveckling lyfts också 
behov av kunskapsutveckling - forskning kring nya frågor och på nya sätt - samt behov av 
kunskapsspridning - spridning och export av goda exempel. 
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Uppdrag,  frågeställning och metod 
Denna rapport är en kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Delegationen för hållbara 
städer (Delegationen), och är tänkt att ingå i underlagsmaterialet bakom Delegationens 
slutrapport. Syftet är att belysa hur följande två frågeställningar beskrivs i aktuella rapporter 
och uppdragsbeskrivningar: 
• system och strukturer som utgör hinder och trögheter för den hållbara staden; 
• åtgärder för att avhjälpa dessa hinder och trögheter. 

Genom att beskriva hur ett flertal myndigheter och organisationer framställer dessa 
frågeställningar spåras centrala element i den institutionaliserade kunskapen kring hållbar 
stadsutveckling. En mental bild (en samtida diskurs1) av förutsättningarna för hållbar 
stadsutveckling framträder – var står vi idag, vart är vi på väg, vilka är hindren och 
utmaningarna, och hur kommer vi förbi dem? För att exemplifiera diskursen inkluderar 
denna deskriptiva kunskapsöversikt många citat. 

Syftet med kunskapsöversikten är också att lyfta fram några forskningsrapporter som visar 
på alternativa synsätt och/eller ny kunskap och som kan bidra till att driva den 
institutionaliserade diskursen framåt. Sådan kunskap skulle aktörer såsom Delegationen 
kunna hjälpa till att institutionalisera i syfte att driva på arbetet med hållbar utveckling. 

Urvalet av litteraturen är främst baserad på en lista sammanställd av Delegationen inom 
ramen för uppdraget, men med vissa kompletteringar såsom aktuella - och för 
frågeställningen relevanta - doktorsavhandlingar. Litteraturgenomgången inkluderar 
framförallt svenska rapporter och forskning, och fokus är på en svensk kontext. Flera av de 
genomgångna rapporterna är kunskapsöversikter där forskning kring specifika frågor 
sammanställts. En lista över den genomgånga litteraturen återfinns längst bak i rapporten. 

 

Mental bild: Städerna har en nyckelroll för hållbar utveckling  
Denna rapport är tydligt fokuserad på städernas roll i arbetet med hållbar utveckling. Detta 
fokus motiveras av den bild av att städerna utgör en nyckel till en hållbar utveckling som 
tydligt framträder i de publikationer som gåtts igenom inom ramen för denna 
kunskapsöversikt. Särskilt framträder tre motiv. 

 

Tre motiv till fokus på städer i arbetet med hållbar utveckling 
Ett motiv till varför städerna anses vara en nödvändig fokus är kopplad till att städerna 
orsakar problem. Detta innebär att städerna i sig utgör hinder för hållbar utveckling. Särskilt 
betonas miljöproblem och stora ekologiska fotavtryck. Exempelvis hänvisar man i en 
kunskapsöversikt framtagen av Civilutskottet, Trafikutskottet och Miljö- och 

                                                           

1 ‘Diskurser’ utgår från ett antagande om att kunskap är en social konstruktion och att språket utgör en viktig del 
i skapandet av denna (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Genom språket formas en bild av “verkligheten” – ”vi 
ser det vi säger”(Orrskog, 2002) – och diskursen innehåller därmed olika ”sanningar” och ”regler” i fråga om vad 
som är rätt och fel. Därmed är de handlingsalternativ som ses som möjliga formade utav diskursen. 
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jordbruksutskottet till att FNs klimatpanel slagit fast att växthusgaser från förbränning av 
fossila bränslen är en av de främsta orsakerna bakom den pågående klimatförändringen, och 
att eftersom de största utsläppen kommer från städer har dessa en central roll för att minska 
de globala växthusgasutsläppen (Civilutskottet m.fl., 2011: 14, från IFCC 2007 & WWF 2010). 
Vinnova (2011: 21) lyfter i sin tur problemet med att städerna står för 75% av 
energianvändningen och 80% av växthusutsläppen trots att endast 50% av jordens 
befolkning bor i städer. En liknande bild framförs av Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 23) 
även om man hänvisar till att siffrorna skiljer sig åt, och att städernas andel av 
energirelaterade koldioxidutsläpp varierar mellan 30-80% i olika utredningar. Vidare påtalar 
Vinnova att de problem som städerna orsakar inte enbart handlar om globala miljöproblem 
utan också om lokala problem såsom föroreningar och buller pga. ökad trafik i specifika 
lägen (Vinnova, 2011: 7-9). Vid sidan om miljöproblem beskrivs också städernas sociala 
problem såsom en ökande fattigdom och att en miljard människor bor i slumområden (Miljö- 
och jordbruksutskottet, 2010: 23). 

Enligt Vinnova kommer tendensen att städerna orsakar problem att öka alltmer eftersom fler 
och fler flyttar in till städer, och särskilt städer med sämre förutsättningar att hantera 
ekologiska och sociala problem. ”Urbaniseringstakten har tidigare varit periodvis hög, men 
urbanisering har aldrig ägt rum i sådan skala som nu. Framöver kommer nästan hela 
urbaniseringsökningen att ske i utvecklings- och tillväxtekonomier som har en större 
befolkningsmängd, snabbare befolkningstillväxt och lägre befintlig urbaniseringsgrad än övriga delar 
av världen” (Vinnova, 2011: 21). Den allt snabbare globala urbaniseringsprocessen, särskilt i 
Afrika och Asien, hänvisas också till av Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 23), samt av 
Civilutskottet m.fl. (2011: 6). Även om diskussionen kring en ökande urbanisering 
framförallt rör ett globalt perspektiv i den studerade litteraturen, så beskrivs den också 
utifrån ett svenskt perspektiv. Boverket hänvisar till att 80% av Sveriges befolkning idag bor 
i tätorter2, en andel som stadigt ökar: ”De tre storstadsområdena växer mest totalt sett men 
flyttkedjan går från landsbygden och de mindre städerna, företrädesvis i norr, via de mellanstora 
städerna som regioncentra, universitetsstäder och residensstäder” (Boverket, 2010: 9-10). Även om 
vår urbanisering är liten globalt sett så lyfter Boverket följande problem: ”Att skapa hållbara 
sociala villkor för den alltjämt växande befolkningen i storstadsområdena är en viktig utmaning för 
samhället. Det handlar också om att motverka att den växande medelklassens konsumtionsvanor tär på 
de gemensamma resurserna. En annan viktig uppgift är att hantera villkoren i de krympande urbana 
miljöerna som många gånger drabbats hårt av ekonomiska och industriella strukturomvandlingar. 
[…] I Sverige är det framförallt mindre städer och orter i inlandet som drabbas”. (Boverket m.fl. 
2010: 9-10) 

Slutsatsen av resonemanget ovan är att städerna genererar problem såväl i ett lokalt som 
globalt perspektiv. För en hållbar utveckling måste dessa problem hanteras.  

 

                                                           

2 Dock räknas många av de svenska tätorterna globalt sett som byar, vilket innebär att endast 25% av den svenska 
befolkningen bor i tätorter med internationella mått (dvs. städer med över 100.000 invånare). Boverket m.fl. (2010: 
9-10), liksom också Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 28) hänvisar till att OECD klassar endast Stockholms län 
som ’övervägande urbant’, medan både Malmö och Göteborg klassas som ’övervägande ruralt’. 
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Städerna utgör inte bara hot utan också möjligheter 
Fokus på städerna i arbetet med hållbar utveckling är dock inte enbart kopplat till problem 
utan också till möjligheter. Denna tanke om att städerna utgör en möjlighet för hållbar 
utveckling framfördes tydligt under The Economist Conference Future Cities i Stockholm 2011 
(Schylberg, 2011). Civilutskottet m.fl. framhåller att städer genom sin inneboende struktur 
möjliggör/underlättar ”hållbar livsföring”. Befolkningstätheten innebär dels att stadsbor 
bor mindre och därmed förbrukar mindre energi, dels att avstånd blir kortare vilket skapar 
förutsättningar för hållbara färdmedel såsom gång och cykel, därtill möjliggör 
befolkningskoncentrationen kollektivtrafik (Civilutskottet m.fl., 2011). På liknande sätt för 
Sveriges kommuner och landsting (2010: 1) i sitt positionspapper fram bilden av den täta 
staden som nyckeln till hållbar utveckling - en tät funktionsblandad stad som är både 
måttfull och klimatsmart. Också Vinnova lyfter stadens möjligheter: ”tät bebyggelse, 
nybyggnation och befolkningskoncentration är faktorer som möjliggör effektivisering, rationalisering, 
planering, skalfördelar och integration på ett sätt som är omöjligt på lansbygden. Därför är 
urbaniseringen lika mycket en möjliggörare som en utmaning för den globala miljön”. (Vinnova, 
2011: 7-9). Enligt Miljö- och jordbruksutskottet medför det faktum att andelen av Sveriges 
befolkning som bor i tätorter ökar samtidigt som trenden alltmer går mot förtätning och 
funktionsblandning, att städerna blir ”allt viktigare för möjligheten att uppnå nationella mål kring 
en hållbar utveckling” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 7). Och i inledningen till en skrift 
producerad av tankesmedjan Global Utmaning driver Engström (2011: 7) tesen att det är i 
städerna nyckeln till hållbar utveckling ligger genom deras förutsättningar till hållbara 
energilösningar, hållbara transportsystem. Men, menar han, en annan nyckel ligger i att 
städerna utgör en ekonomisk motor då det är i städerna som framtidens arbeten finns. För 
att den täta staden och ökad urbanisering faktiskt ska vara hållbar menar han att 
människorna som bor i staden måste ha möjlighet till försörjning. Bilden av att städernas roll 
som ekonomiska motorer är nödvändig för att möjliggöra hållbar utveckling beskrivs också 
från andra håll. Exempelvis för Sveriges kommuner och landsting (2010: 11-12) fram 
följande: ”Idag fungerar städerna som tillväxtmotorer för samhällsutvecklingen oavsett om det gäller 
ekonomiska, sociala eller kulturella aktiviteter. Städerna spelar en betydande roll för tillväxten i 
Sverige, som bas för företagens rekrytering, kapital och marknad”. 

Dessa dubbla motiv till fokuset på städer – staden som både orsak till hållbarhetsproblem 
(dvs. ett hot), och möjlighet till lösning av problemen – framträder också i tillblivandet av 
Delegationen för hållbara städer: ”Delegationen för hållbara städer tillsattes […] mot bakgrund av 
klimathotet och av insikten att de snabbt växande städerna gör djupa ekologiska avtryck: de sliter på 
den lokala och regionala miljön och bidrar samtidigt till de globala utsläppen av växthusgaser. Men 
även en insikt om att städerna också kan vara en del av lösningen” (Delegationen, 2011: 4). Det är 
också en utgångspunkt för modellen Symbio City; i förordet står att: ”Some scenarios predict 
that 60 percent of the world’s population will live in cities by 2030. The strong urbanization is, in 
many cities, strongly interrelated with a deteriorating environment and a wide spectrum of health 
hazards. At the same time, cities – if well managed – could provide an opportunity for economic 
growth, improved livability and eradication of poverty among poor men and women” (Ranhagen 
m.fl., 2011: 2). 
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Städerna har en maktposition i omställningen 
Resonemanget ovan bär fram till ett ytterligare motiv till fokus på städer i arbetet med 
hållbar utveckling som framträder i litteraturen. Städer är viktiga i omställningen till hållbar 
utveckling genom deras funktion som maktaktörer. Exempelvis framställer Vinnova (2011) 
bilden av städer – och särskilt de internationellt sett större städerna - som aktörer med 
ekonomisk och politisk makt. Man kopplar detta dels till städernas roll som tillväxtmotorer 
och dels till deras i allt högre grad politiska självbestämmande. I hållbarhetsarbetet antar 
många städer en mer framskriden position än vad den egna nationen gör genom att sätta 
upp egna och tuffare hållbarhetsambitioner. Vinnova (2011: 24) hänvisar till Saskia Sassen 
som menar att ”städer [inte hindras] av sina länder, utan agerar pragmatiskt och ofta proaktivt för 
att lösa sina problem och utvecklar därmed en egen ”utrikespolitik” med internationella förbindelser 
och konkurrens med andra städer i landet”. Också vid The Economist Conference Future Cities i 
Stockholm hösten 2011 beskrevs hur städerna i allt högre grad antar ekonomiska och 
politiska maktpositioner, man talar om att gå från G20 – nationer - till C20 - städer 
(Schylberg, 2011). 

Denna bild av städernas (potentiella) roll i arbetet med hållbar utveckling lyfts också av 
Delegationen: ”Städerna träder än mer fram som viktiga politiska och fysiska arenor för att skynda 
på utvecklingen när förhandlingar [exempelvis kring globala avtal] bryter samman mellan 
nationer” (Delegationen, 2011: 5). Med anledning av detta betonar Delegationen också 
städernas ansvar i omställningen till hållbar utveckling: städerna bör ”gå före när det gäller 
arbetet för att drastiskt minska hotet mot klimatet och därmed försvara människans grundläggande 
livsbetingelser” (Delegationen, 2011: 4-5). 

 

Vilka är utmaningarna? 
Som beskrivs ovan finns i dagens diskurs en tydlig retorik kring att städerna utgör en nyckel 
i arbetet med hållbar utveckling. Dels finns i städerna stora problem som måste överbryggas 
såsom de snabbt växande städernas stora ekologiska fotavtryck och problem kopplade till 
social hållbarhet. Dels besitter städerna genom sin inneboende struktur också förutsättningar 
för omställning till hållbar livsföring och utveckling av hållbara system, och det är i städerna 
som den ekonomiska tillväxten sker som kan möjliggöra denna omställning. Städerna har 
också en roll som maktaktörer och pådrivare i arbetet med hållbar utveckling. 

Vid the Economist Conference Future Cities påpekades att om vi slarvar bort de stora 
möjligheter som städerna besitter så kan utvecklingen gå väldigt fel (Schylberg, 2011). På 
liknande sätt betonas i en nyligen utkommen FN-rapport att om vi fortsätter såsom idag 
riskerar skadorna att bli oåterkalleliga. Därför menar man att det nu är dags att handla i syfte 
att slå in på en ny bana för utveckling, men att omställningen kommer att kräva politisk vilja. 
”Every day, millions of choices are made by individuals, businesses and governments. Our common 
future lies in all those choices. Because of the array of overlapping challenges the world faces, it is more 
urgent than ever that we take action to embrace the principles of the sustainable development agenda. 
It is time that genuine global action is taken to enable people, markets and governments to make 
sustainable choices” (United Nations’ Panel, 2012: 3). 
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Inte bara i den globala kontexten, utan också i den svenska, lyfts behovet av att handla. 
Exempelvis hävdar Engström (2011: 7) i tankesmedjan Global Utmanings skrift att 
utmaningen för hållbar stadsutveckling ligger i att gå från ord till handling. 

I diskursen framträder, såsom beskrivits ovan, en samstämmig bild över förutsättningarna 
för hållbar utveckling, men för att gå från retorik till agerande istället för ”business as usual” 
måste ett antal system- och strukturhinder för omställningen till hållbar stadsutveckling 
överbryggas. Med utgångspunkt i den studerade litteraturen ”vaskas” sådana hinder och 
trögheter fram i de kommande avsnitten. Också centrala strategier/ åtgärder för att komma 
förbi dessa hinder beskrivs. 

 

Mental bild: Brist på helhetssyn och systemtänk hindrar hållbar 
stadsutveckling 
Helhetssyn och systemtänk framträder i litteraturen som nödvändiga för hållbar 
stadsutveckling. Det rör sig dels om behov av att väva samman fysiska funktioner; dels om 
organisatorisk sammanflätning i syfte att få aktörer med olika roller, ansvar och 
kompetenser att samverka. Det framhålls också att den första förutsätter den andra. 

Delegationen skriver ”Stuprörstänkandet ligger bakom många av de problem som städer lider av. 
Energislöseri, luft- och vattenföroreningar, avfallsberg, trängsel men också social segregation och 
utebliven tillväxt har sin grund i att varje problem hanteras skilt från andra problem. Integrerade 
planeringsmodeller och samverkan över sektorsgränser ger bättre förutsättningar för att nå hållbara 
lösningar på städernas problem” (Ranhagen i Delegationen, 2011: 16). 

 

Systemet av den täta staden 
I dagens diskurs riktas stark kritik mot den senare hälften av 1900-talets tongivande 
stadsutvecklingsstrategi som syftade till att separera stadens funktioner från varandra.3 
Enligt Ullstad (2008: 19) handlade det om at man sorterade verksamheter såsom bostäder, 
arbetsplatser, service, handel, etc. – ”Var funktion fick sin plats, var plats fick sin funktion”. 
Samma bild framförs av Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 29). Engström beskriver 
följande problem med denna planeringsprincip: ”Modern stadsplanering har ofta bortsett från 
stadens komplexitet och försökt lösa stadens tillväxt genom ”tillägg” och ”sanering”. Nya stadsdelar 
har lagts till staden i dess periferi, gamla nedgångna områden har rivits i sin helhet för att ge 
utrymme för något helt nytt. De nya tilläggen har visat sig bära på icke förutsedda egenskaper som 
leder till problem bl.a. genom att de saknat den komplexitet som är stadens grundläggande egenskap”. 
(Engström, 2011: 10). Sveriges kommuner och landsting (2010: 10-11) slutsats är att 
uppbyggnaden av en funktionsuppdelad stad tillsammans med att bilismen varit 
utgångspunkt för planering har lett till att vi idag har mer av ett stadslandskap än en 
kompakt stadskärna. Samma bild av en gles och ytkrävande stad – ”markslöseri” – och där 
bilen också ges företräde framför människorna framställs också av Sveriges Arkitekter: ”När 

                                                           

3 Tunström (2009) påpekar att då kritiken framförs är det lätt att glömma att modernismens stad faktiskt syftade 
till att hantera problem i den traditionella staden. 
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bilen blev var mans egendom och man kunde förflytta sig snabbt och billigt mellan valfria platser och 
tidpunkter, löstes den täta staden upp. Staden kunde spridas ut och bilda öar i landskapet. Inne i den 
gamla stadsbebyggelsen skapade bilen problem, det blev trångt. Man började riva, ”trafiksanera”, de 
gamla stadskärnorna och bygga nytt i form av förorter med tydligt avstånd till det gamla” (Ullstad, 
2008: 33). 

Med utgångspunkt i kritiken mot funktionsuppdelning och bilsamhället har en ny riktning 
för stadsutveckling tagit sig in i svensk stadsplaneringsdiskurs under de senaste årtiondena 
– den täta staden. Denna är dels kopplad till en tanke om ett attraktivt urbant liv i en tät, 
blandad och levande stad där människor möts. Men som beskrivits i föregående avsnitt är 
det också kopplat till tanken om att stadens inneboende struktur möjliggör 
energieffektivisering och underlättar hållbar livsföring. Den täta stadens korta avstånd, 
sammanhållna bebyggelse och funktionsintegrering antas göra gång och cykel mer attraktivt, 
vilket i sin tur väntas leda till vinster såsom lägre buller, mindre avgaser och bättre 
folkhälsa (Smidfelt Rosqvist, 2011). Också regeringen har pekat på ”att det finns en stor 
hållbarhetspotential i den täta och mångfunktionella staden med levande och trygga stadsmiljöer, gott 
underlag för klimatvänlig kollektivtrafik, möjligheter till effektiv uppvärmning och låga utsläpp av 
växthusgaser per capita” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 45, från prop. 2009/10: 1). Likaså 
för Sveriges kommuner och landsting fram fördelarna med den täta staden: ”Att bygga den 
täta staden kan innebära att effektivisera energiförsörjningen, minska transportbehoven och gynna 
kollektiva transportsystem. Det ska vara enkelt att ta sig fram till fots eller på cykel och att kunna vila 
i gröna lungor, vilket är viktigt bl.a. ur ett folkhälsoperspektiv. Rent praktiskt gäller det att skapa 
närhet och integration mellan olika funktioner i vardagslivet” (Sveriges kommuner och landsting, 
2010: 14-15). 

En liknande förståelse av vad som utgör den hållbara staden målas genom de hundratals 
ansökningar om ekonomiskt stöd som inkommit till Delegationen. ”[...] En hållbar stad är en 
vacker stad med täta kvarter och skiftande arkitektur och offentlig konst, öppna platser, torg, 
vattenytor, grönska och parker. Det är en stad som istället för att ta värdefull jordbruksmark i anspråk 
strävar efter att tillvarata tidigare industri- och hamnområden. Det är en sammanhållen stad som 
uppmuntrar cykling och promenader – som inte domineras av bilar och skärs sönder av trafikleder. 
Det är en mångfunktionell stad som blandar boende, arbete och service med ett omfattande utbud av 
kultur, mötesplatser och restauranger. Och det är en stad som uppmuntrar mänsklig och social 
mångfald, möten och samtal mellan människor, en stad utan ohälsa och rädsla för våld och 
kriminalitet – en stad som präglas av tillit [...]” (Delegationen, 2011: 36). 

Också Sveriges Arkitekter driver tanken om att den hållbara staden är den täta staden, en 
komplex och mångfunktionell stad där funktionerna ligger samlade (Ullstad, 2008: 8). 
”Genom att vara tät och samlad kan staden ge ett stort och varierat utbud tillgängligt för alla. 
Tätheten är en förutsättning för stadens ekonomiska kraft och stadspuls”. Men, fortsätter Sveriges 
Arkitekter: ”våra städer byggs inte tätt. Tvärtom, sedan 50-talet har städerna fyrdubblat sin 
markförbrukning per invånare. Stadsfunktioner läggs ut på landet och landet byggs in i staden. Det är 
en utglesning som skadar stadens funktion, misshushållar med marken och tränger bord de areella 
näringarna runt staden” (Ullstad, 2008: 16). Samma bild av att funktionsuppdelningen består 
framförs av Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 29) 
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I och med tanken om att den täta och funktionsblandade staden är en lösning på 
hållbarhetsproblem förs i diskursen en bild av att planering måste ske på ett nytt sätt. 
”Utgångspunkten för stadsbyggnad idag är att i första hand bygga staden inåt, dvs. att använda 
nedlagda industri- och hamnområden och att förtäta befintliga stadsdelar. Samtidigt betonas ofta att 
en ökad förtätning inte får innebära att kvalitativa grönområden tas i anspråk för bebyggelse. En 
utgångspunkt för hållbar stadsutveckling är vikten av en integrerad stadsplanering där bl.a. trafik-, 
bebyggelse- och grönstruktur ingår. En annan utgångspunkt som det ofta hänvisas till idag är att 
bygga en blandad stad med ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur […]” 
(Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 29). Engström använder sig av begreppet ’stadsläkning’ 
– att minska effekter av tidigare misstag. Det handlar om att ”utveckla stadens mellanrum från 
barriärer och överblivna ytor till attraktiva grönområden och mötesplatser för både socialt liv och 
ekosystemtjänster, [men också att] komplettera stadsdelar med det som saknas” (Engström, 2011: 
59). En liknande bild beskrivs av Boverket i fråga om kommunerna i storstadsregionerna. 
”Lite förenklat ses förtätning, eller egentligen komplettering, som ett sätt att förändra stadsbilden 
och skapa den variation och de samband som man menar modernismens funktionsuppdelning bröt och 
som har bidragit till en separering av människor i staden”. Man vill ha ett varierat bostadsutbud 
och man vill också skapa blandstad (Boverket 2010: 126). 

Slutsatsen av resonemanget ovan är att diskursens bild är att den täta och funktionsblandade 
staden anses ha inneboende möjligheter för hållbar utveckling. Bilden är också att för att 
utveckla denna täta och funktionsblandade stad krävs en helhetssyn och en förståelse för 
staden som ett komplext och föränderligt system. Civilutskottet m.fl. (2011: 11) menar t.ex. 
att det krävs ett ”fågelperspektiv” för att se hur delarna i systemet hänger samman. Ett 
likande systemtänk är också en tydlig utgångspunkt för Symbio City-konceptet. 

 

Staden i det regionala systemet 
I den studerade litteraturen är det ofta just staden i sig som beskrivs som ett system. I en del 
av skrifterna lyfts dock också behovet av att se staden i ett större sammanhang, där städerna 
utgör noder i regionala nätverk. Med andra ord kopplas det lokala systemet till det 
regionala. Exempelvis påtalar Sveriges Arkitekter att människors ökade rörlighet medför ett 
behov av att se staden i ett regionalt omland (Ullstad, 2008: 43). Likaså för Delegationen 
(2011: 19) fram att ”[f]ör att även de mindre städerna och orterna ska få del av de större städernas 
utbud krävs en planering som tar fasta på kunskaper om hur städer och mindre orter samspelar i 
hållbara regioner”. Man menar exempelvis att den regionala utbyggnaden av 
Mälardalsbanorna (Stockholm, Västerås, Eskilstuna, Örebro) i samspel med att på lokal nivå 
strategiskt lokalisera högskolor och större arbetsplatser nära stationslägen har skapat en 
storregional struktur och en gemensam arbetsmarknad (Lundberg i Delegationen, 2011: 19). 
Boverket m.fl. (2010: 21) framhåller i sin tur behovet av att stad och landsbygd ses som ett 
sammanhållet storregionalt system som inkluderar såväl urbana som rurala miljöer, 
tillväxtorter som avflyttningsorter. Boendemönster styrs av transportmöjligheter till arbete 
och skola, och det är viktigt att skapa hållbara levnadsvillkor även i avflyttningsorter med 
arbetslöshet och krympande service, menar Boverket m.fl. 

Om den ena sidan av myntet är att stadens betydelse för sitt omland måste betonas, så är 
andra sidan vikten av att se omlandets betydelse för staden. Sveriges Arkitekter menar att 
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det ömsesidiga beroendet mellan landsbygd och stad måste tydliggöras: ”I ett långsiktigt 
hållbart samhälle krävs respekt för de areella näringarna och naturens kretslopp av vatten, energi och 
material. Stadens markvärden har gjort det ekonomiskt lätt att inkorporera jord- och skogsbruk så att 
ekologiska och sociala perspektiv trängs undan” (Ullstad, 2008: 43).  

Inför den reviderade planeringslagstiftningen framfördes att kommunernas planering måste 
koordineras såväl regionalt som med nationella policies och planer (prop. 2009/10: 170). 

 

Organisatoriskt systemtänk 
För att utveckla den hållbara staden, vilken som beskrivits ovan antas förutsätta att staden 
ses som ett system och som en helhet, framförs i den studerade litteraturen också ett behov 
av organisatoriskt systemtänk. Utvecklingen av den hållbara staden antas förutsätta 
samverkan mellan olika aktörer. Exempelvis påpekar Delegationen (2011: 7) att ”[o]lika 
aktörer måste samverka med varandra för att åstadkomma resultat”. Då organisatoriskt 
stuprörstänkande framställs som ett centralt hinder för hållbar stadsutveckling har jag dock 
valt att lyfta ut det ur detta avsnitt för att istället fördjupa resonemanget senare i rapporten 
då fokus ligger på aktörsperspektivet i hållbar stadsutveckling.  

 

Systemtänk genom hållbarhetsbegreppet 
I en diskussion kring behovet av helhetssyn och systemtänk bör också hållbarhetsbegreppet 
som sådant lyftas fram. Utgångspunkten för denna tankemodell - vilken fick sitt genomslag 
genom den så kallade Brundtlandrapporten från 1987 - är att hållbar utveckling måste ses 
utifrån ett helhetsperspektiv där såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga dimensioner 
ingår. ”[…] Ekonomisk tillväxt ses som en förutsättning för hållbar utveckling, men det krävs att 
denna blir mindre material- och energiintensiv. Den ekologiska dimensionen innebär att en hållbar 
utveckling måste harmonisera med det globala ekosystemet utan att utarma naturkapitalet och att 
detta bl.a. kräver en minimerad påverkan på luft- och vattenkvaliteten. En socialt hållbar 
samhällsutveckling beskrivs som en utveckling som tillgodoser mänskliga behov och leder till rättvisa 
möjligheter för alla samhällsgrupper och generationer” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 19). 

Samtidigt som hållbarhetsbegreppet idag intagit en självklar position har det också visat sig 
vara ett begrepp som är svårt att hantera (Cars, 2011: 12). I Miljö- och jordbruksutskottets 
uppföljning av statens satsning på hållbara städer hänvisar man till att ”[f]lera forskare har 
framhållit att det ofta använda begreppet är oprecist och att dess frekventa användning kan bero på 
möjligheten till fri tolkning” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 19). Därmed, menar man, 
finns ”en inneboende paradox i begreppet som kan fungera både som en svaghet och en styrka” 
(Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 20). Att begreppet är oprecist innebär att det är lätt att 
använda eftersom man inte behöver låsa arbetet, men samtidigt så blir det uddlöst. Cars 
(2011: 12-13) är inne på ett liknande spår då han påpekar att hållbarhetsbegreppet ofta ”[…] 
blir mer tom retorik än praktisk vägledning för att möta framtiden”. Enligt Cars har begreppet 
”[…] blivit ett modeord och en slags egen kvalitetsangivelse som snudd på slentrianmässigt adderas 
till planer, policies eller produktbeskrivningar”. 
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I dag ser man att den ekologiska dimensionen har fått mycket uppmärksamhet, medan de 
övriga två inte behandlats i tillräckligt hög grad, särskild framhålls att den sociala 
dimensionen inte fått tillräckligt fokus. Enligt Delegationens erfarenheter har många 
kommuner kommit långt i sitt arbete med ekologisk hållbarhet, och miljöbalken 1998 och 
Agenda 21 har lett till miljövinster såsom utvecklingen av nollenergihus och strategier för 
klimatsmart byggande. Enligt Delegationen (2011: 11) har kommunerna däremot haft svårt 
att få alla tre hållbarhetsdimensioner att samverka, något som också Boverket m.fl. (2010) 
håller med om då man uppger att eftersom tendensen är att fokusera på en dimension så 
sker separata insatser som faktiskt motverkar Brundtland kommissionens tanke om 
helhetstänkande. Dessutom menar Boverket m.fl. att man från forskarhåll har lyft kritiken att 
hållbarhetsdimensionerna framhålls som sinsemellan i harmoni, medan de i verkligheten 
ofta är i konflikt med varandra. 

Cars (2011: 12-13) är inne på ett likande resonemang då han menar att det är sällan som man 
faktiskt analyserar hur dimensionerna kommer i konflikt med varandra, eller hur faktorer 
inom en och samma dimension hamnar i konflikt när den hållbara staden ska utvecklas. I 
Den Goda Staden-projektet exemplifierades hur målkonflikter kan uppstå pga. att 
miljödimensionen sträcker sig från lokal påverkan på närmiljön till global miljöproblematik. 
Projektets utgångspunkt var den täta staden som genom minskade transporter, samordning 
mellan bebyggelse och trafik, och mer effektiv resurshushållning syftade till globala 
miljövinster. ”[…] I relation till detta arbete så pekar erfarenheterna i de olika delprojekten på att 
man upplever att det finns potentiella krockar med de normer som finns för till exempel buller och 
miljökvalitet […]” (Hansen & Cars, 2011: 18). Denna problematik beskrivs också av Sveriges 
kommuner och landsting (2011a: 8): ”En av utmaningarna vid förtätning är att samtidigt klara 
normerna för luft och buller. Arbetet försvåras i flera fall av krav från staten och EU på sektorsvisa 
åtgärder, riktvärden och normer, som i värsta fall kan medföra en utglesad bebyggelse som genererar 
mer miljöpåverkan”. Också Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 36) lyfter att 
miljökvalitetsnormer för t.ex. buller och luftkvalitet kan hindra förtätning och exempelvis 
omvandling av industriområden till funktionsblandade kvarter med bostäder. Också i fråga 
om grönstruktur kan den täta hållbara staden leda till målkonflikter, menar Miljö- och 
jordbruksutskottet. 

Slutsatsen av detta resonemang är att ett hinder för hållbar stadsutveckling är att man inte 
belyser och därmed inte lyckas hantera målkonflikter kopplade till de tre 
hållbarhetsdimensionerna. Detta är särskilt problematiskt då det – såsom också lyfts av 
Miljö- och jordbruksutskottet - det finns synergieffekter mellan de tre dimensionerna om 
man lyckas utgå från en helhetssyn: ”de olika dimensionerna är ömsesidigt förstärkande; det är 
omöjligt att t.ex. bekämpa fattigdomen om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som 
människor är beroende av och ska bygga sin försörjning på” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 
22). Samma bild framförs av Ranhagen (2011) kopplat till Symbio City. Också Civilutskottet 
lyfter ett liknande resonemang.”Användning av stadens yta innebär ofta konflikter mellan olika 
intressen, t.ex. krävs en avvägning mellan ytanspråken för transport, boende och grönområden. En 
rad mål som är kopplade till ekonomiska intressen står på kort sikt i konflikt med miljömässiga 
intressen. Men en god ekonomisk utveckling är på lång sikt avhängig av en ekologiskt hållbar 
utveckling, inte minst när det gäller klimatpåverkan” (Civilutskottet m.fl., 2011: 11). 
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Cars (2011: 16) menar att om man ska lyckas sammanväga hållbarhetsdimensionerna behövs 
dels ett klargörande vad gäller hur begreppet ’hållbar utveckling’ ska tolkas. Därtill måste 
man ”handfast deklarera vilka mål och ambitioner som ska vägleda genomförandet av projektet”, och i 
samband med detta också ge ”en förklaring av på vilka grunder en hållbarhetsdimension 
prioriteras på bekostnad av en annan”. Nästa steg är att kompensera, eller åtminstone minimera 
effekterna av, den dimension som inte uppfyllts i det specifika projektet, menar Cars. 

 

FN och hållbarhetsbegreppet 
Det svenska resonemanget tycks överensstämma med resonemang på en global nivå. I en 
nyutkommen FN-rapport beskrivs att begreppet ’hållbar utveckling’ kommit att bli ett 
begrepp som visserligen är generellt accepterat och att principerna är lätta att hålla med om, 
men att det egentligen inte kommit att bli är en praktisk verklighet. En anledning, menar 
man, är att det finns få styrmedel som styr mot en långsiktig ambition, och att tendensen 
snarare är att det kortsiktiga perspektivet belönas. Dessutom menar man att en anledning till 
bristen på praktiskt genomslag har att göra med att hållbar utveckling inte anammats i den 
nationella och internationella politiken. ”Most economic decision makers still regard sustianable 
development as extraneous to their core responsibilities for macroeconomic management and other 
branches of economic policy. Yet integrating environmental and social issues into economic decisions 
is vital to sucess”. (United Nations’ Panel, 2012: 4) 

Som strategi för att hantera detta trycker FN på behovet av “en ny politisk ekonomi” som 
prissätter såväl handling som utebliven handling. ”[…] recognizing that in certain 
environmental domains, such as climate change, there is “market failure”, which requires both 
regulation and what economists would recognize as the pricing of “environmental externalities”, 
while making explicit the economic, social and environmental costs of action and inaction; recognizing 
the importance of innovation, new technologies, international cooperation and investments responding 
to these problems and generating prosperity; recognizing that an approach should be agreed to 
quantify the economic cost of sustained social exclusion- for example, the cost of excluding women for 
the workforce […] ” (United Nations’ Panel, 2012: 5). 

Tabell 1: Hinder och trögheter kopplat till stuprörstänk 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Hållbar stadsutveckling fokuserar på 
att bygga den täta och 
funktionsintegrerade staden, något 
som kräver att staden ses som ett 
komplext och föränderligt system och 
en förståelse för hur delarna hänger 
samman. 

Stuprörstänkandet innebär att varje 
problem hanteras skiljt från andra 
problem. Detta är en viktig orsak till 
problem såsom energislöseri, luft- och 
vattenföroreningar, avfallsberg, 
trängsel och segregation 
(Delegationen, 2011). 

Hållbara lösningar på städernas 
problem kräver integrerade 
planeringsmodeller och samverkan 
över sektorsgränser. (Delegationen, 
2011) 

En hållbar utveckling uppfyller 
dagens behov utan att förstöra 
möjligheterna för kommande 
generationer att uppfylla sina behov 

Hållbarhetsbegreppet nyttjas inte 
utifrån den helhetstanke som var 
modellens utgångspunkt. 

För lite fokus på den sociala och den 
ekonomiska dimensionen. 

Hållbarhet har blivit tom retorik 
snarare än praktisk vägledning. 

Målkonflikter belyses inte. 

Analysera målkonflikter (SKL, 2010; 
Cars, 2011). 

Förklara prioriteringar och 
kompensera icke uppfyllda 
hållbarhetsmål (Cars, 2011). 

Staten måste ge kommunerna verktyg 
och handlingsutrymme för att avväga 
vid målkonflikter (SKL; 2010; 2011a) 
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Ett kritiskt perspektiv på diskursens samstämmighet  
I den genomgångna litteraturen framträder en relativt samstämmig bild i fråga om såväl 
hinder som lösningar i fråga om arbetet med hållbar stadsutveckling. Det är värt att 
diskutera huruvida denna samstämmighet faktiskt ligger på djupet i fråga om de centrala 
aktörernas kunskap och agerande, eller om det snarare är fråga om en samstämmighet på en 
retorisk nivå, medan agerandet fortsätter ”business as usual”? Jag kommer i denna 
kunskapsöversikt inte vidare fördjupa mig i denna svåra fråga, utan istället nöja mig med att 
lyfta den genom att beskriva den på följande sätt: ett hinder mot hållbar utveckling skulle 
kunna vara att det finns en retorisk samstämmighet i fråga om hållbar utveckling som inte 
ifrågasätts, och som inte leder vare sig till agerande eller till motbilder som skulle kunna 
driva på omställningen mot hållbar utveckling. Med anledning av detta kan det vara värt 
att nämna att Monica Andersson, som studerat modernismen i svenskt stadsbyggande, 
menar att problemet var att det bara var en bild. ”Det problematiska med modernismen var inte 
deras stadsplaneidéer i sig. Det problematiska var föreställningen om att det inte fick vara på något 
annat sätt” (Andersson, 2011: 48). 

Om man anammar ett kritiskt förhållningssätt kan man ur ovanstående lyfta ett flertal 
frågeställningar som kan bidra med viktiga förskjutningar i diskursens innehåll. 

 

System kontra. rhizom 
Generellt lyfts i den genomgångna litteraturen helhetssyn och systemtänk som viktiga 
redskap i arbetet med hållbar stadsutveckling. Med anledning av detta kan 
tankekonstruktionen ’system’ diskuteras. Hur definieras systemperspektivet och vilken 
innebörd lägger vi i begreppet? Är vi överens eller finns det olika tankar om staden som 
system?  

Planeringsteoretiskt kan begreppet ’system’ kopplas till det ”positivistiskt vetenskapliga 
ideal” som dominerade 1960-talets planeringsdiskurs. Staden sågs som ett komplext system 
med inbördes beroende delar, men också som ett dynamiskt system som ständigt förändras. 
Men utgångspunkten var att detta system faktiskt kan analyseras och också kontrolleras 
genom systematiska åtgärder, något som förutsätter en stark tilltro till ”vetenskapliga 
metoders” förmåga att förstå hur systemet fungerar och kunna förutsäga effekterna av 
genomförda åtgärder. Tankemodellen förutsätter dessutom att systemet på något sätt kan 
definieras och därmed begränsas. (Taylor, 1998) 

I den postmoderna planeringsteorin ställer man sig skeptisk till möjligheten att kunna 
analysera och kontrollera någonting så komplext och dynamiskt som staden. Man betonar 
osäkerhetsfaktorn i planering (eftersom planering har att göra med framtiden, och man ju 
aldrig vet säkert vad som händer i framtiden). Därför menar man att med alltför stark tilltro 
till ”vetenskapliga metoder” är risken är stor att man förenklar och därmed osynliggör 
viktiga delar, samband och processer. Ett alternativ till metaforen ’system’ kan därför vara 
’rhizom’ (Hillier, 2007). Till skillnad från det tekniska systemet är rhizomet organiskt och hur 
det fördelar sig och sträcker sig är oöverblickbart, och därför är ambitionen aldrig att 
analysera och förstå det i sin helhet. Däremot kan man fokusera på specifika avsnitt, men då 
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alltid medveten om att avsnittet befinner sig i ett större – och osäkert – kontext. (Fredriksson, 
2011) 

Den teoretiska diskussionen i fråga om system kontra rhizom skulle därmed kunna belysa 
den tidigare hänvisade diskussionen kring att fokus på staden som ett komplext system inte 
får innebära att det ses som ett slutet/begränsat system. Staden måste ses som ett delsystem i 
ett komplext regionalt, nationellt och globalt system – ett oöverskådligt sådant. Detta för att 
frågor såsom arbetsmarknad, grönstruktur eller vatten inte låter sig begränsas av vare sig 
stads- eller kommungränser. Dessutom kan frågan om systemgränser diskuteras utifrån ett 
etiskt perspektiv. Exempelvis menar Syssner (2011: 18) att det är viktigt att se vad den lokala 
visionen faktiskt står för i ett globalt perspektiv. Vår lokala strävan efter ett bättre liv får inte 
innebära att vi orsakar oacceptabla konsekvenser i andra delar av världen, t.ex. i fråga om 
ekosystem. ”Lika oacceptabelt som det är att välta över sociala problem på framtiden [dvs. framtida 
generationer i hållbarhetsdefinitionen], borde det vara att flytta på dem geografiskt”, menar 
Syssner (2011: 21). 

Trots detta behov av att utveckla systemet och göra det än mer komplext (t.ex. genom 
rhizom-begreppet) kan det tankemässigt krävas att man fokuserar på specifika avsnitt i syfte 
att förstå dem. Exempelvis menar Civilutskottet m.fl. (2011: 11) (trots sin starka betoning på 
att ett ”fågelperspektiv” behövs för att se hur delarna i stadens system hänger samman) att 
det krävs att fokus förflyttas från globala system mot regionala och lokala. Detta då det 
globala systemet (t.ex. i fråga om biodiversitet) är så komplext och svårförståeligt så att den 
enskilda människan har svårt att se hur den kan påverka förloppet. 

Vad gäller den ovan beskrivna diskussionen kring huruvida ett system kan analysera och 
kontrollera är Vinnova möjligen inne på ett ”rhizom-resonemang” då man lyfter följande: 
”Hållbara städer omfattar många områden och många aktörer. Det innefattar stora som små 
lösningar. Det totala systemets förmåga att lösa kraven på neutral till positiv påverkan på sin 
omgivning kan bara styras i begränsad omfattning. Rationell hantering av systemet bygger därför inte 
på att man vet ”allt” om det, utan på förmågan till en kontinuerlig kritisk och etisk bedömning av vad 
olika åtgärder i systemet ger för konsekvenser. Därför är det inte heller möjligt att enbart tala om ”den 
hållbara staden” som helhet, utan om en process som syftar till att minska risken för att framtida 
tillväxt blir omöjlig på grund av de investeringar och beteenden som finns idag”. (Vinnova, 2011: 
41). 

 

Behövs en motbild till ’täta staden-idealet’? 
I Civilutskottets kunskapsöversikt påtalas att dagens starka tilltro till den täta staden som 
lösningen på hållbarhetsproblematiken i sig kan utgöra ett hinder för omställningen mot 
hållbar utveckling. Man menar att det behövs en mer nyanserad bild som beskriver att 
förtätning inte nödvändigtvis bara är en lösning utan också kan vara ett hot. ”Stadsförtätning 
framhålls idag som en viktig hållbarhetsstrategi på såväl internationell (UN Habitat 2003) som på en 
nationell (prop 2006/2007: 122) och lokal nivå (Stockholms översiktsplan 2010; Malmös översiktsplan 
2001). Detta ses således som en viktig miljöstrategi för att undvika en utglesning av städer som i 
förlängningen riskerar att hota mer sammanhängande grönområden i städernas utkanter och gröna 
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kilar. Dock bör det framhållas att miljövinsterna från stadsförtätning inte är fullständigt klarlagda 
rent forskningsmässigt” (Civilutskottet m.fl. 2011: 85, från Handy 2005). 

Civilutskottets resonemang handlar främst om grönstrukturer, men behovet av en motbild 
till den täta staden kan vara värd att fördjupa ytterligare. Enligt Tunström (2009: 155) 
konstrueras dagens planeringsideal till stor del av historien. Och, menar hon, idag ramas 
planeringshistorien in genom två polariserade bilder, två olika ”sanningar”. Den ena bilden 
handlar om ’den traditionella staden’ som framställs som ett ideal – den goda staden - en 
stad med både historia och identitet, en levande och funktionsblandad kvartersstad där 
människor möts. Den andra bilden handlar om ’den modernistiska staden’, en antistad som 
”vanligen får tjäna som problembild och snarare omtalas som i avsaknad av historia, en parantes i 
utvecklingen eller som utan karaktär”. Processen för att nå den traditionella staden beskrivs som 
”läkande”, menar Tunström. 

Tunström ifrågasätter dock det polariserade synsättet. ”Det lokala livet i kvarteret görs till det 
miljömässigt, socialt och formmässigt mest fördelaktiga. Miljöargumenten för en tät stad förstärks av 
argument som att den täta staden är den ”riktiga” staden. Men var är stadens trängsel, rumsliga 
konflikter, buller och den sociala exkluderingen i innestaden? […]” (Tunström, 2009: 159).  
Dessutom, menar hon, riskerar polariseringen att ”skapa idealiseringar av stad och stadsliv då 
segregation, fattigdom, otrygghet och miljöproblem relateras till den upplösta staden och dessa icke-
platser, snarare än till den urbana miljön som helhet” (Tunström, 2009: 160-161). Därmed riskerar 
de två polariserade bilderna att skapa en stigmatisering inte bara av ”anti-stadens” områden 
(t.ex. köpcentrum, förorter) utan också av de människor som bor där. 

Tunström menar att det är viktigt att skapa alternativa berättelser om staden, att inte alltför 
starkt hålla fast vid ett enda starkt stadsideal, utan att istället kritiskt diskutera vad som är en 
god livsmiljö, samtidigt som man behåller ett pragmatiskt förhållningssätt för att lösa de 
problem som uppkommer i det specifika lokala sammanhanget. Hon menar att 
förortsområden inte ska ses som antistad med lägre status, utan istället som en annan form 
av stad. För att åstadkomma detta menar Tunström att nytt föreställningssätt behövs, ett som 
tillvaratar mångfald och olikheter och som inte ”sörjer en förlorad ”riktig” stad” (Tunström, 
2009: 164-167; 170). 

Enligt Tunström (2009: 175) ”behövs fler röster, fler ideal, fler begrepp och kategorier för att kunna 
tala om staden på flera sätt, för att öppna upp diskursen så den innefattar flera olika ideal och 
erfarenheter. Det måste sökas efter berättelser om den samtida staden som inte passar in i den idag 
starkt framträdande diskursen, för att peka på alternativa möjligheter”. Med anledning av behovet 
av alternativa sätt att tala om staden kopplar jag återigen till Anderssons (2011) tes att 
problemet med modernismen var att det bara fanns en bild, ett sätt det fick vara på... 

 

Nytt sorteringssätt – system eller helt enkelt nya stuprör? 
Systemtänk må förutsättas vara en nödvändighet för hållbar utveckling men kan likväl vara 
svår inte bara praktiskt utan också intellektuellt. I den studerade litteraturen framträder 
stuprör kopplade till det traditionella sektorstänket (som t.ex. kommunerna är organiserade 
utifrån). Därtill beskrivs att de tre hållbarhetsdimensionerna behandlas var för sig snarare än 
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utifrån det helhetsperspektiv som var ambitionen med modellen. Dessa uppdelningar har 
därmed bärighet inte bara organisatoriskt och fysiskt (boende, arbete, service) utan också på 
hur vi tankemässigt sorterar frågor och ansvarsområden. 

I syfte att inte befästa stuprörstänkandet har jag i nästa avsnitt valt att inte strukturera 
rapporten utifrån de sektorsperspektiv som egentligen bäst speglar diskursen. Istället är 
texten strukturerad med inspiration från de ”delsystem” (”subsystems”) som Symbio City 
utgår ifrån, nämligen:4 
• Urbana funktioner (bostäder, industri, service etc.); 
• Urbana (tekniska) system; 
• Trafik- och transportsystem; 
• Landskapsystem.5 

Syftet med detta sorteringssätt är enligt Ranhagen följande: ”The modell is an attempt to grasp 
the complexity, and to enable the management, of a number of issues and relationships of relevance to 
sustainable urban development. This is necessary if potential synergies between different issues are to 
be utilized and the likely conflicts between different issues are to be avoided or to be managed in a 
constructive fashion. A sectoral approach should be replaced by a multi-disciplinary approach in order 
to achieve success in solving combined problems” (Ranhagen m.fl., 2011: 22). Genom sin koppling 
till såväl SIDA, Exportrådet och Sveriges kommuner och landsting kan Symbio City 
beskrivas som ett formaliserat försök undvika stuprör. 

Min ambition med detta sätt att strukturera texten är att utmana etablerade tankemönster i 
syfte att inspirera till en förskjutning i diskursen. Samtidigt är jag väl medveten om att den 
mänskliga hjärnan sorterar och förenklar i syfte att kunna hantera komplexa frågor. Därmed 
är det relevant att fråga sig hur man kan undvika att Symbio City-modellens 
sorteringssystem som bygger på olika urbana delsystem inte leder till horisontella 
skivor/lager istället för vertikala stuprör? Om man tänker sig respektive delsystem som ett 
GIS-lager måste vi se till att vi inte bara tänder lagren ett och ett utan att vi också tänder alla 
på en och samma gång för att se hur de hänger samman och hur synergier kan skapas. Att få 
skivorna/lagren att mötas kräver aktivt agerande. 

 

Hindrande strukturer kopplade till stadens ”delsystem” 
Nedan diskuteras hinder och utmaningar för att uppnå den hållbara staden med 
utgångspunkt i faktorer kopplade till de olika delsystemen. I tabeller ”vaskar” jag fram de 
hinder och trögheter för hållbar stadsutveckling som beskrivs i den studerade litteraturen, 
och de åtgärder som eventuellt föreslås. Ranhagen trycker starkt på vikten av att skapa 
synergier mellan olika delsystem, vilket kommer att diskuteras avslutningsvis i detta avsnitt. 

                                                           

4 Det är dock värt att notera att dessa ”delsystem” i flera fall liknar de faktorer som man brukar hänvisa till som 
”sektorstänk”. Läsaren bör också notera att Symbio City-modellen vänder sig till en internationell kontext, och då 
särskilt till Asien och Afrika, men att jag lånar strukturen för att applicera på ett svenskt sammanhang. 
5 I Symbio City behandlas också ’Byggnader’ som ett separat delsystem, men jag har valt att istället behandla 
faktorer kopplade till byggnader som ingående element under flera av de övriga delsystemen. 
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Jag vill betona att beskrivningarna nedan inte syftar till att vara heltäckande, utan snarare till 
att peka på sådant som särskilt lyfts fram i den studerade litteraturen. 

 

Urbana funktioner - bostäder och livsmiljö 
I Symbio City-modellen inkluderar systemet ’Urbana funktioner’ såväl ’Bostäder och 
livsmiljö’ som ’Industri’ och ’Service’. Såsom beskrivits tidigare framträder också i den 
studerade litteraturen en samstämmig bild av att den hållbara staden också är den blandade 
staden. Liksom också beskrivits lyfts i en del fall också bilden av staden som en ekonomisk 
motor – en produktionsenhet – och att livet i staden bygger på att invånarna har möjlighet 
till försörjning. När det kommer till sakfrågor som rör detta delsystem är det dock 
framförallt frågor kopplade till ’Bostäder och livsmiljö’ som behandlas, vilket därmed utgör 
fokus i denna rapport. 

Boende- och livsmiljösystemet är nära kopplat till den sociala hållbarhetsdimensionen. 
Sveriges kommuner och landsting (2010: 7) definierar ’social hållbarhet’ på följande sätt 
”Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till en god 
livsmiljö utifrån skilda behov och förutsättningar samt att behov och rörelsemönster beaktas ur ett 
vardagsperspektiv genom en väl planerad integrerad stadsstruktur”. Vad gäller livsmiljö lyfter 
Miljö- och jordbruksutskottet följande, med hänvisning till Naturvårdsverket: ”[…] En god 
livsmiljö för stadens invånare innebär bl.a. att det finns tillgång till ren luft, bullerfria miljöer, en 
fungerande vattenförsörjning, avfallshantering och kollektivtrafik. Tillgång till vatten och natur i och 
nära staden är en källa till rekreation och ett rikt friluftsliv som enligt Naturvårdsverket ökar 
folkhälsan och bidrar till den biologiska mångfalden” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 30).  

Flera av de frågor som beskrivs i Naturvårdsverkets citat behandlas i denna 
kunskapsöversikt framförallt i samband med delsystemen ’trafik- och transportsystem’, 
’urbana (tekniska) system’ samt ’landskap’. Nedan diskuteras hinder och trögheter kopplade 
till delsystemet ’bostäder och livsmiljö’, medan andra faktorer kopplade till den sociala 
dimensionen diskuteras vidare under rubriken ”Människan i staden”. Sammantaget visar 
detta på två saker. Dels visar det att den sociala dimensionen, trots kritiken om att den inte 
getts tillräckligt fokus, faktiskt behandlas sammanvävt med de många delsystemen. Dels 
visar svårigheten med att sortera beskrivningarna i arbetet med denna kunskapsöversikt på 
komplexiteten i systemet. 

 

Bostäder 
Kommunen har ansvaret för bostadsförsörjning och ska skapa förutsättningar för att alla ska 
leva i goda bostäder. Enligt lagstiftningen ska kommunfullmäktige behandla riktlinjer för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod, antingen i översiktsplanen eller i särskilt program 
(Boverket, 2010: 40). Ett problem är dock att en ”stor del av kommunerna har inte utarbetat några 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och de riktlinjer som finns är av varierande kvalitet”, menar 
Boverket (2010: 40). 
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Oavsett aktualitet och kvalitet på bostadsförsörjningsplanen påtalar Boverket (2010: 12-13) 
att ett annat problem i fråga om möjligheten att fullfölja uppdraget om att skapa 
förutsättningar för att alla ska leva i goda bostäder är kommunens brist på formella 
möjligheter att bestämma upplåtelseform i nybyggnadsprojekt, samt dess små möjligheter 
att påverka boendekostnader. ”Det är svårt att utan statliga subventioner bygga bostäder som 
resurssvaga hushåll kan efterfråga. Det gäller inte minst ifråga om förtätningsprojekt, som ofta sker på 
dyr mark och inte sällan med tillkommande kostnader för att sanera marken”. (Boverket 2010: 12-13) 

Boverket (2010: 12) beskriver att allmännyttan ofta är stora och dominerande fastighetsägare 
och som ofta också tar initiativ till förnyelse inom sina områden. 

 

Segregation 
Inom systemet ’bostäder och livsmiljö’ framträder segregation som det mest centrala hindret 
mot hållbar stadsutveckling. Enligt Boverket finns olika typer av ’boendesegregation’ – 
demografisk (åldersgrupp, hushållstyp, kön), socioekonomisk (inkomst, yrke, socialgrupp) 
och etnisk (nationalitet, religion). Oavsett typ handlar ’segregation’ om att olika 
befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda från varandra. 

Segregation kan ha fördelar såsom känsla av trygghet av att bo med människor i liknande 
situation som en själv, därmed lättare att hitta vänner, knyta kontakter och förstå varandra. I 
denna rapport fokuseras dock segregationens nackdelar till vilka hör att när grupper inte 
möts i vardagen så ökar risken för intolerans och motsättningar. En annan nackdel är att 
segregationen tenderar leda till att resurssvaga hushåll koncentreras i mindre attraktiva 
bostadsområden där välfärdsutvecklingen är sämre, något som i sin tur kan leda till 
motsättningar (Boverket, 2010: 20). Boverket (2010: 44) menar att ”Den rumsliga uppdelningen 
mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan vissa socioekonomiskt svaga 
bostadsområden och staden i övrigt uppfattas idag som grundläggande hinder för socialt hållbar 
stadsutveckling. Dessa fysiska förutsättningar bidrar till att fördjupa boendesegregationen och 
motverkar integration mellan olika grupper i samhället”. På liknade sätt menar Sveriges 
kommuner och landsting (2010: 7) att segregation är en stor utmaning som ”tar sig uttryck i 
att mentala och fysiska barriärer skapas mellan olika stadsdelar och dess befolkning. Skillnaden mellan 
dessa blir allt tydligare i samhället, inte bara i storstäderna utan också i mindre städer. Uppdelningen 
i olika sociala och etniska grupper och isoleringen mellan människor i olika skeden av livet skapar 
otrygghet för alla”. 

I en av Boverkets skrifter påtalas att den etniska segregationen i de tre storstadsområdena är 
cementerad: att ”det finns en etnisk hierarki på bostadsmarknaden där vissa nationaliteter 
koncentreras till de minst attraktiva områdena”; att ”att personer med utländsk bakgrund är 
koncentrerade till vissa stadsdelar”, samt att ”personer födda utomlands eller med två utlandsfödda 
föräldrar är starkt överrepresenterade i kommunal hyresrätt och kraftigt underrepresenterade i 
äganderätt och bostadsrätt;”. (Boverket, 2010: 73, med hänvisning till kulturgeografen Roger 
Andersson) 

Enligt Boverket (2010: 11) har de åtgärder som kommunerna genomför inte så stor verkan för 
att bryta den rumsliga segregationen mellan fattiga och rika - detta trots ”retoriken om allsidig 
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hushållssammansättning, blandning och variation”. Visserligen arbetar man med 
kompletteringsbebyggelse, ombyggnad, och omvandling till bostadsrätt i resurssvaga 
områden i syfte att skapa mer attraktiva boenden. Men problemet är att dessa projekt 
vanligtvis är relativt små, och också att det kan vara svårt att generera intresse för den typen 
av bostäder i områden där många är arbetslösa eller låginkomsttagare (Boverket, 2010: 67-
68). I nya bostadsområden har man ofta ambitionen att skapa varierat bostadsutbud, men 
dessa riktar sig ofta till en relativt välbärgad målgrupp varför effekten snarare är att den 
socioekonomiska boendesegregationen förstärks. (Boverket, 2010: 11) 

Därtill är det ett problem att ”ytterst lite görs för att bryta upp den ensidiga 
befolkningssammansättningen i de mer välbärgade områdena”, menar Boverket (2010: 67-68). En 
viktig insikt kopplat till detta är att även om begreppet ’segregerade områden’ vanligtvis 
syftar till utsatta eller marginaliserade områden så bidrar etniskt homogena (svenska) och 
resursstarka områden egentligen betydligt mer till segregation (Boverket, 2010: 20). Enligt 
Boverket (2010: 10) har utflyttningen av svensk medelklass – ”white flight” – varit den 
största faktorn bakom den etniska segregationen i Sverige. 

Sammantaget tyder resonemangen ovan på att ett hinder för hållbar stadsutveckling är att 
insatser för att bryta segregationen ofta är ensidigt inriktade mot en del av systemet - 
resurssvaga områden – där förvisso många problem finns, men där insatserna tenderar att 
vara relativt projektbaserade. En problematik är dock att insatser som riktar sig mot en 
annan del av systemet (resursstarka områden) ofta möter starkt motstånd. Boverket menar 
att ”Om det primära syftet är att motverka boendesegregationen – alltså att åstadkomma en bättre 
blandning av olika socioekonomiska grupper i hela staden – skulle en alternativ och möjligen mer 
effektiv strategi kunna vara att bygga överkomliga hyreslägenheter i bostadsområden som domineras 
av villor och äganderätter. Det är ju dessa områden som är mest ensidiga vad gäller befolkningen. 
Sådana projekt möter dock ofta stort motstånd bland dem som redan bor i området”. (Boverket, 2010: 
67-68) 

 

Strategier för att bryta segregation 
Boverket (2010: 22-23, från Lilja och Pemer 2010) menar att visserligen är de socioekonomiska 
krafter som driver segregationsprocesser för stora för att kunna rå på, men det går ändå att 
skapa förutsättningar för integration6. ”Genom en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade 
upplåtelseformer och goda mötesplatser kan man åstadkomma urbana miljöer som med hänsyn till 
omständigheterna snarare gynnar än motverkar integration. Genom att överbrygga barriärer och 
gränser i den byggda strukturen kan man åstadkomma bättre kontakter mellan olika delar av staden, 
och genom väl utbyggda kollektiva kommunikationer skapas också bättre kontaktmöjligheter. Förutom 
att skapa förutsättningar för integration gäller det också att vidta åtgärder mot segregationens 
negativa verkningar. Och då handlar det många gånger kanske snarare om åtgärder på individnivå 
eller gruppnivå än områdesnivå. […] Generellt för Västeuropas del kan sägas att välfärdsstaten, som 
är i stort sett intakt trots de många liberaliserande reformer och kostnadsminskningar i den offentliga 

                                                           

6 ’Integration’ handlar om ömsesidig anpassning, till skillnad från ’assimilering’ som handlar om anpassning till 
majoritetens kultur. ”Integration som tillstånd innebär att alla har samma grundläggande rättigheter, skyldigheter och 
möjlighet, oavsett vem man är och var man bor” (Boverket, 2010: 20). 
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sektorn som genomförts, utgör en buffert som motverkar segregationens negativa verkningar på det 
individuella planet ”. 

Boverket (2010: 9-10) lyfter följande fem åtgärder för att bryta boendesegregation, och menar 
i sin kunskapsöversikt att det finns en samsyn kring dessa metoder: 
• ”Helhetssyn; att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och att 

kombinera fysiska och sociala åtgärder”. Områdesspecifika åtgärder som syftar till att höja 
attraktiviteten hos specifika bostadsområden måste kombineras med planeringsåtgärder 
som syftar till att binda samman stadens olika delar till en fungerande helhet. Helhetssyn 
innebär också att man ser gentrifiering och utsatta bostadsområden som ”två sidor av 
samma sak – boendesegregation i regional skala” (Boverket, 2010: 44). 

• ”Variation; att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och 
gestaltning”. Detta handlar dels om att gå från den funktionsuppdelade staden mot den 
funktionsblandade staden där många människor rör sig under olika tider på dygnet och 
där det finns en servicenivå (levande och tryggt). För att skapa funktionsblandning 
föreslås t.ex. att miljonprogramområdenas stora underutnyttjade grönytor och 
parkeringsplatser tas i anspråk, samt att möjlighet skapas för verksamhet i 
bottenvåningar. Det handlar också om att skapa variation i lägenhetsstorlekar, 
upplåtelseformer och hustyper inom ett som samma bostadsområde. Ett hinder som 
nämns är dock de höga produktionskostnaderna, både vid nybyggnation och 
ombyggnation/upprustning. I socioekonomiskt svaga områden har hyresgästerna ofta 
inte det ekonomiska utrymmet som krävs för höjda hyror. Detta blir särskilt 
problematiskt eftersom upprustningsbehovet ofta är stort i sådana områden. Därför 
föreslår Boverket att hyresgästerna erbjuds möjlighet till varierad standard. (Boverket, 
2010: 45-51) 

• ”Samband; att länka samman olika delar av staden”. Boverket (2010: 52) menar att en ”fysiskt 
sammanhållen stad ses som ett sätt att skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen stad”. 
För att länka perifert belägna och enklavbyggda bostadsmiljöer med de centrala delarna 
och för att skapa bättre förutsättningar för kommersiella verksamheter inom stadsdelen 
kan stråk utvecklas (grönstråk, verksamhetsstråk, aktivitetsstråk). Detta kan kräva att 
såväl naturliga som skapade barriärer behöver överbryggas (t.ex. vattendrag, järnvägar, 
trafikleder). Därtill kan man skapa målpunkter, dvs. anledningar att forcera barriärer och 
locka folk till olika stadsdelar, att skapa rörelser. Tensta konsthall och Subtopia i Alby 
beskrivs som exempel på sådana satsningar. En annan strategi för att stärka samband rör 
kommunikationer och kollektivtrafikförbindelser, vilka inte bara inverkar på hur 
området fungerar att leva i, utan också på bilden av vilken roll området förväntas spela i 
staden. Det finns flera exempel på hur man arbetat med detta, t.ex. kommer Rosengård 
att få en station för Pågatåget och Rosengård och Lindängen kommer att prioriteras när 
Malmö ska satsa på eldriven spårvägstrafik. Detta har därmed också bäring på nästa 
punkt - identitet. (Boverket, 2010: 52-55) 

• ”Identitet; att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och ge 
detta en tydligare och mer positiv identitet utåt”. Ett exempel på strategi för att bryta 
stigmatisering är att ”ta makten över sin egen berättelse” – att vara den som berättar hur 
det är att bo i området (Boverket, 2010: 58). 

• ”Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i området 
och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer”. Samma bild av ett behov av en 
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inkluderande samhällsutveckling förs fram av Boverket m.fl. (2010) Genom social 
mobilisering kan man stärka förutsättningarna för att upprustningsarbetet ska stämma 
överens med de boendes vilja. Detta diskuteras vidare i det avsnitt som fördjupar den 
sociala dimensionen – ”människan i staden”. Dessutom menar Boverket att stat och 
kommun måste samverka för att skapa bättre livsvillkor i stadsdelar där det finns högt 
utanförskap.  

 

Behov av ny typ av kunskap 
Boverket menar att det idag är ”oomtvistat att segregationen existerar och ökar”. Samtidigt råder 
en brist på kunskap och forskning om segregationens drivkrafter, förutsättningar och 
innehåll, och också kring de bakomliggande orsakerna bakom flyttmönster (Boverket, 2010: 
10). ”Det finns särskilt stora kunskapsluckor om boendemiljöns och stadsrummets betydelse för 
segregationsprocessen. Och vi vet för lite om segregationens mekanismer och varför människor väljer 
bort vissa miljöer till förmån för andra. Detsamma gäller också om vad den storskaliga rumsliga 
polarisering som pågår innebär för människors och olika gruppers deltagande i det urbana livet och i 
det civila samhället. Bristen på sådan kunskap är en allvarlig begränsning i möjligheterna att utveckla 
en planering för social hållbarhet i framtiden […]”. (Boverket, 2010: 22-23, från Lilja och Pemer 
2010). 

Kopplat till ovanstående resonemang lyfter Boverket (2010: 23) behovet av forskning och 
kunskapsutveckling kring faktorer kopplade till socioekonomiska krafter. Behovet av 
kunskapsutveckling lyfts också i en kunskapsöversikt framtagen av Boverket, 
Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet (2010: 14), där man påtalar att det 
finns kunskapsbrister kring sambanden mellan segregationsprocesser och stadens och 
boendemiljöns utformning. 

 

Miljonprogramsupprustning – ur ett socialt perspektiv eller ur ett ekologiskt? 
Idag står många av miljonprogramsområdena inför en upprustning. 650.000 lägenheter ska 
upprustas pga. slitage, åldrande och delvis pga. bristande underhåll (Mossfeldt, 2010). Ett 
perspektiv som framförs i samband med detta handlar om att se den stora upprustningen 
som en möjlighet till att energieffektivisera en stor del av det befintliga bostadsbeståndet 
(Civilutskottet m.fl., 2011) (se vidare nästa avsnitt). Ett annat perspektiv handlar om att se 
den stora upprustningen som en historisk möjlighet till förnyelse med utgångspunkt i ett 
socialt perspektiv. Mossfeldt (2010: 3) menar att utan investering i 
miljonprogramsområdena riskeras ”en nedåtgående spiral av ökat socialt och fysiskt förfall och 
minskande investeringsutrymme. De sociala, politiska och ekonomiska konsekvenserna av att inte göra 
någonting kan därmed på längre sikt bli oöverblickbara”. 

Enligt Mossfeldt (2010: 10) måste man ”[…] se upprustningen av miljonområdena ur ett socialt 
perspektiv, inte i termer av infrastruktur. Fysiska livsmiljöer måste i första hand förstås utifrån de 
mänskliga och sociala värden de skapar, inte utifrån de bygg- och underhållskostnader de medför. 
Denna perspektivförskjutning är tillsynes liten, men den får stora konsekvenser. Den innebär ett skifte 
från den industriella logiken, där värdeskapande mäts utifrån volymen av materiell produktion, till ett 
kunskapsekonomiskt synsätt där värde mäts i termer av mänskligt socialt kapital”. Mossfeldts tes är 
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att man skulle kunna ”kvitta” sociala vinster mot tekniska investeringar, och därigenom se 
investeringarna som medel för att uppnå social tillväxt. För att detta ska fungera menar 
Mossfeldt dock att ett nytt sätt att tänka kring investeringar och subventioner krävs. Dels 
menar han att subventioner inte behöver vara nödvändiga eftersom en energibesparing på 
50% borde kunna bära sig själv ekonomiskt. Däremot kan det komma att krävas att 
budgetposter och ansvarsområden på kommunal, regional och nationell nivå samordnas på 
ett nytt sätt. ”Ett perspektiv på bostäder och livsmiljöer som en motor för mänsklig och social 
utveckling, snarare än infrastruktur rimmar […] bättre med modern finansteori. Enligt detta synsätt 
måste varje hållbar infrastrukturinvestering, likt alla investeringar, i slutändan alltid bäras av de nya 
intäktsströmmar som skapas. En investering för att renovera ett bostadsområde måste med andra ord i 
slutändan bäras av de ökade hyror eller skatter som de boende i området betalar, eller minskade 
kostnader. Dessa intäktsströmmar, i sin tur, måste komma från nya inkomstbringande aktiviteter 
såsom jobb och entreprenörskap. Basen för värdeskapande i denna beräkning är således social tillväxt 
och mänsklig utveckling” (Mossfeldt, 2010: 11). Därför lyfter Mossfeldt (2010: 3) att det kommer 
att erbjudas stora arbetsmöjligheter – 50.000 på tio år – och också möjligheten för nya 
grupper att komma in på marknaden då arbetstillfällena kommer att bli i områden med stort 
utanförskap. Därmed sammankopplas ekonomiska och sociala värden. 

En fråga att diskutera med anledning av detta är vad upprustning med klimatfokus 
respektive socialt fokus har för fördelar respektive nackdelar? Under årtionden har socialt 
drivna projekt såsom Storstadssatsningen och Ytterstadssatsningen genomförts i utsatta 
bostadsområden. Skulle det därför kunna finnas fördelar av att låta sociala konsekvenser 
vara en ”sidoeffekt” av en klimatfokuserad miljonprogramsupprustning, dels i syfte att byta 
drivkraft och dels i syfte att få bort stigmatisering kopplad till insatser för upprustning? Eller 
är risken att för stor att man då döljer de stora sociala problem som finns? 
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Tabell 2: Hinder och trögheter kopplat till boende och livsmiljö 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Kommunen har ansvaret för 
bostadsförsörjning och ska skapa 
förutsättningar för att alla ska leva i 
goda bostäder. (Boverket, 2010) 

Kommunens styrka i förhandling med 
exploatörer beror på efterfrågan av 
byggbar mark. (Boverket 2010: 12-13) 

 

En ”stor del av kommunerna har inte 
utarbetat några riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och de riktlinjer som 
finns är av varierande kvalitet”. (Boverket 
2010: 40) 

Kommunen har få formella möjligheter 
att bestämma upplåtelseform i 
nybyggnadsprojekt, och små 
möjligheter att påverka 
boendekostnader. (Boverket 2010) 

Kommunen kan nyttja allmänna 
bostadsbolag för att främja en socialt 
hållbar stadsutveckling. Därtill kan 
allmännyttan, som ofta är stora 
fastighetsägare i vissa fall inte bara ta 
initiativ till förnyelse utan också ta på 
sig rollen att samordna berörda aktörer 
och att driva processen framåt. 
(Boverket 2010) 

Segregation är ett hinder för (socialt) 
hållbar stadsutveckling. Det handlar 
om att olika grupper bor åtskilt från 
varandra. Det rör såväl fysiska som 
mentala barriärer mellan olika 
stadsdelar och olika 
befolkningsgrupper (SKL, 2010). 
Nackdelen är dels risken för intolerans 
när olika grupper inte möts i vardagen, 
dels att socioekonomiskt svaga 
grupper koncentreras till vissa 
områden (Boverket 2010). 

Sociala aspekter såsom segregation och 
integration får inte alltid tyngd i 
avvägningen mellan intressen i 
samhällsplaneringen, särskilt då 
enskilda intressen åberopas vid 
överklagande av DP eller bygglov. 
Även i avvägningen mot riksintressen 
har kommunerna svårt att få gehör för 
sociala aspekter. (Boverket 2010) 

Insatser för att bryta segregationen och 
åstadkomma en blandning av olika 
socioekonomiska grupper är ofta 
riktade mot resurssvaga områden, och 
tenderar också att vara relativt 
projektbaserade. Få insatser görs 
riktade mot ensidigt 
befolkningssammansatta välbärgade 
områden. I nya bostadsområden är 
ambitionen ofta att skapa varierat 
bostadsutbud, men då dessa riktar sig 
till en relativt välbärgad målgrupp är 
effekten snarare är att 
boendesegregationen förstärks. 
(Boverket, 2010) 

Genom samhällsplanering kan 
förutsättningar för integration skapas, 
exempelvis kan följande åtgärder bryta 
boendesegregation (Boverket, 2010: 9-
10): 

• ”Helhetssyn; att se områdesförnyelse 
som en del i den övergripande 
stadsutvecklingen och att kombinera 
fysiska och sociala åtgärder”. 

• ”Variation; att åstadkomma större 
variation när det gäller funktioner, 
boendeformer och gestaltning”. 

• ”Samband; att länka samman olika 
delar av staden”. 

• ”Identitet; att skapa förutsättningar 
för en positiv identifiering med sitt 
bostadsområde och ge detta en tydligare 
och mer positiv identitet utåt”. 

• ”Inflytande och samverkan; att all 
områdesförnyelse behöver utgå från 
dem som bor i området och genomföras 
i samverkan mellan berörda aktörer” 

Det är idag ”oomtvistat att segregationen 
existerar och ökar” (Boverket, 2010: 10). 

Det råder brist på kunskap om 
segregationens drivkrafter, om 
orsakerna bakom flyttmönster, samt 
om sambanden mellan 
segregationsprocesser och stadens och 
boendemiljöns utformning (Boverket, 
2010; Boverket m.fl., 2010). 

Det finns ett behov av forskning och 
kunskapsutveckling kring faktorer 
kopplade till socioekonomiska krafter 
(Boverket 2010).  

Den stundande upprustningen av 
miljonprogramsområdena utgör en 
historisk möjlighet till förnyelse. 
650.000 lägenheter ska upprustas pga. 
slitage, åldrande, och bristande 
underhåll. (Mossfeldt, 2010; 
Civilutskottet m.fl., 2010) 

 Miljonprogramsupprustningen utgör 
en möjlighet att energieffektivisera 
befintlig bebyggelse (Civilutskottet 
m.fl., 2010). 

Fokus på tekniska värden gör att 
sociala värden blir ”externaliteter” som 
därmed inte ryms i 
investeringsbudgeten och riskerar i 
slutänden att falla mellan stolarna. 
(Mossfeldt, 2010) 

Fokus vid upprustning av 
miljonprogramsområden måste vara 
sociala frågor och motverkande av 
utanförskap. Ett nytt sätt att tänka 
kring investeringar krävs. (Mossfeldt, 
2010) 
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Urbana (tekniska) system 
Under rubriken ’urbana (tekniska) system’ har jag samlat de tre delsystem som inom ramen 
för Symbio City benämns för ’energisystem’, ’avfallssystem’ samt ’vatten- och 
avloppssystem’. 

 

Energisystem 
Bebyggelsen står för 36% av Sveriges energianvändning, och besparingspotentialen är hög 
genom energieffektiviserande åtgärder såsom omställning mot mindre klimatbelastande 
energisystem (t.ex. fjärrvärme), menar Civilutskottet m.fl. (2011: 43). På liknande sätt för 
Sveriges kommuner och landsting (2011a: 8) fram att ”[p]otentialen för energieffektivisering i 
bostäder och lokaler […är ] betydande. Särskilda satsningar på energieffektivisering behövs i 
byggnadsbestånd med dåliga energiprestanda, såsom många av miljonprogrammens områden […]”. 
Sveriges kommuner och landsting (2010: 14-15) menar också att sådana effektiviseringar ofta 
är direkt lönsamma. 

Civilutskottet m.fl. (2011: 117) föreslår som strategi för att minska energianvändningen att 
vid nybyggnation och ombyggnation genomföra åtgärder som kan leda till förbättrad 
energihushållning (dvs. att skapa energisnåla byggnader), övergång till förnybara energislag 
och att inte låsa fast samhället vid ett enda energislag. Åtgärder för att minska byggnaders 
energibehov är, menar Civilutskottet (2011: 51), först och främst att skapa ett välisolerat 
klimatskal, att återvinna internalstrad värme via ventilationsluften, samt eleffektiva 
apparater och armaturer.  

Trots att tekniker för att minska energianvändningen finns är dock ett hinder för hållbar 
stadsutveckling att energibesparingar ofta äts upp av trenden med en kraftigt ökande 
lokal- och boendeyta.7 ”I Stockholmsregionen har bostadsytan per capita ökat med ca 90% mellan 
1945 och 1990. Detta innebär att 60% av nybyggnationen under denna period har producerats för att 
tillgodose en ökad ytstandard och endast 40% för att tillgodose regionens ökade invånarantal” 
(Civilutskottet m.fl., 2011: 51, från Gullberg 2007). Av denna anledning trycker Civilutskottet 
m.fl. på behovet av att ”utvecklingen mot allt större boendeyta per person bromsas” men också av 
att generera ”en ändring av brukarnas beteende så att energianvändningen minskar”(Civilutskottet 
m.fl., 2011: 6-7&119). 

 

Behov av kunskap om processer 
Forskning inom byggsektorn har genererat teknisk kunskap om hur man bygger 
energieffektivt, men denna kunskap tillämpas inte alltid, menar Civilutskottet m.fl. (2011: 
117). Även om det byggs allt fler energieffektiva fastigheter så saknas helhetssyn, systemtänk 
och långsiktighet i planeringen, vilket leder till att energianvändningen inte minskar såsom 
man önskar. Enligt Civilutskottet m.fl. beror detta på att det är många mål som ska uppfyllas 
på samma gång, t.ex. klimatpåverkan, ekonomi (man ska ha råd att bygga och bo), och 
inomhusklimat, men också på att processen är komplex med många inblandade aktörer. Ett 

                                                           

7 Även om stadsbors boendeyta generellt är mindre än landsbygdsbornas så bor svenska stadsbor, jämfört med 
andra länders stadsbor, på en mycket stor yta – 45 m2 per person, 42 m2 i Stockholm. (Civilutskottet m.fl., 2011) 
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hinder för hållbar stadsutveckling är därmed att kunskap om energieffektivt byggande 
finns, men inte alltid tillämpas pga. brist på systemtänk och pga. komplexa, tidskrävande 
och svåröverskådliga samhällsprocesser. 

Av denna anledning efterlyser Civilutskottet ett skifte i fokus vad gäller forskning kring 
energieffektivisering: ”Medan de tekniska frågorna undersökts i många studier är forskning om 
beslutsprocessen, projektledningen och genomförandet av strategier sällsynt. I motsats till enskilda 
pilotprojekt och demonstrationsbyggnader behövs ett bredare energikoncept med syfte att hitta en 
optimal lösning i ekonomiska termer snarare än att införa banbrytande tekniska innovationer. Så 
länge man inte antar ett helhetsperspektiv på byggnader och deras energi kommer det inte att vara 
möjligt att nå uppsatta mål och genomföra önskade åtgärder. Det behövs därför metoder som möjliggör 
en strategi för stadsplanering, övergripande långsiktiga energistrategier, utvecklingen av en 
övergripande energi- (eller klimatförändrings-) plan för att kunna genomföra strategier och metoder 
för framgångsrik kommunal energipolitik. Lokala beslutsfattare och intressenter är de viktigaste 
målgrupperna” (Civilutskottet, 2011: 78). 

 

Behov att utveckla styrmedel 
Det beskrivs som problematiskt att lagen om energiplanering (som är från 1977) inte ger 
någon tydlig vägledning för energiplanering i praktiken, och att avsaknad av energiplan inte 
leder till någon påföljd. Idag saknar 30% av kommunerna energiplan. Därtill saknar många 
kommuner antingen resurser och/eller kompetens att utföra energiplanering. (Civilutskottet 
m.fl., 2011) 

I Sveriges kommuner och landstings positionspapper (2010: 14-15) beskrivs att 
”Kommunernas fysiska planering är viktig för att uppnå en klimatanpassad och energieffektiv 
samhällsstruktur. Ett anpassat regelverk behövs för att kommunerna ska kunna arbeta för en 
klimatanpassad utveckling i samhällsplaneringen. Den kommunala planeringen måste stödjas genom 
ett samlat kunskapsunderlag från de statliga myndigheterna”. Sveriges kommuner och landsting 
påtalar också ett behov av att staten utvecklar styrmedel i fråga om energiprestanda. På 
liknande sätt lyfter Civilutskottet m.fl. (2011: 65) behovet av att utveckla styrmedel i form av 
tydliga regler: ”Incitamenten för att utföra energieffektiva åtgärder varierar kraftigt mellan olika 
fastighetsbolag. För att sänka energianvändningen i den befintliga bebyggelsen är det nödvändigt att 
Boverket, i enlighet med EU-direktivet, snarast tar fram tydliga krav på tillåten energianvändning 
efter renovering. I diskussioner med fastighetsförvaltare och fastighetsägare har det framkommit att 
man önskar tydliga krav vid renovering samt stöd, t.ex. i form av kunskapsstöd, skärpta byggregler 
samt bidrag för energieffektiviserande åtgärder”.  

Också möjligheten att ta tillfället i akt att energieffektivisera i samband med den stundande 
miljonprogramsupprustningen (se föregående avsnitt) antas kräva styrmedel. ”För att öka 
incitamenten att göra energieffektiviserande renoveringar bör Boverket ta fram krav på maximal 
tillåten energianvändning efter renovering. Vidare kan energitjänster och energideklarationer fungera 
som verktyg för mer långsiktigt hållbara renoveringar” (Civilutskottet m.fl., 2011: 64). Ett annat 
incitament som beskrivs är ROT-avdrag för energieffektiviserande åtgärder. 
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Civilutskottet trycker också på vikten av att skapa ”[i]ncitament för att byggnationen av 
passivhus ska ta fart på allvar” (Civilutskottet m.fl. 2011: 6-7&119). Ett flertal passivhusprojekt 
har genomförts som visar på goda möjligheter att minska energianvändningen. Som exempel 
nämns Gäddeholm i Västerås, Stadsskogen i Alingsås och stadsvillorna i Beckomberga. 
Samtidigt har man identifierat en utmaning i att sprida kunskapen om att det går att bygga 
passivhus i svenskt klimat med vanliga snickare, byggfirmor och material (Civilutskottet 
m.fl., 2011). 

 

Behov att gå ett steg längre: ’lagstiftning+’ för energieffektivare städer 
Lundström (2010) uppmanar kommunerna att betrakta lagar och regler såsom plan- och 
bygglagen, miljöbalken, Boverkets byggregler, lagen om kommunal energiplanering etc. som 
minimikrav, men att självmant gå ett steg längre. Han benämner detta arbetssätt ’PBL+’ och 
’BBR+’. Ett flertal exempel som skulle kunna benämnas ’lagstiftning+’ beskrivs i en av 
Sveriges kommuner och landstings skrifter (2011a). Exempelvis skriver en del kommuner in 
skarpare energiförbrukningskrav än vad BBR anger i markanvisnings- eller 
exploateringsavtal för kommunala bostadsområden och mark som kommunen äger. Man 
visar också att de kommuner som ställer krav på byggherrarna att de ska bygga 
energieffektivt när kommunen upplåter mark ökat kraftigt under de senaste åren, och likaså 
har det antal kommuner som för dialog i syfte att skapa frivilliga överenskommelser på 
privat mark ökat markant. 

Också i syfte att uppmuntra lågenergibebyggelse finns exempel på kommuner som tagit 
fram egna styrmedel såsom krav vid markanvisning av kommunalägd mark, eller 
subventioner vid bygglov. Enligt Civilutskottet m.fl. (2011: 59) krävs det dock - om man ska 
kunna gå från exempel till generell praxis - att man tar ett samlat grepp kring vilka krav och 
regler kommuner kan ställa. Detta då det visat sig vara svårt för kommunerna att veta vilka 
krav de har möjlighet att ställa, t.ex. vid bygglov. 

 

Kretslopp - avfallssystem samt vatten- och avloppssystem 
Nedan fokuseras avfalls-, vatten- och avloppssystem med utgångspunkt i begreppet 
’kretslopp’. 

Städernas stora ekologiska fotavtryck innebär att de konsumerar tjänster och varor från 
ekosystem som tar upp ytor som är flera gånger större än stadens egen yta. Följden är att 
stora mängder näringsämnen importeras till staden från andra ekosystem (t.ex. i U-länder) 
och därmed påverkas kretsloppet av näringsämnen på en regional, nationell och till och med 
global nivå. Även om staden alltid kommer att vara beroende av import menar Civilutskottet 
m.fl. att städers ekologiska fotavtryck måste minska och att ett regionalt 
självförsörjningssystem måste byggas upp som sluter det rural-urbana kretsloppet genom att 
återföra importerade näringsämnen till landsbygden (jordbruket). Man hänvisar till att 
forskning kring detta pågår och också till att det finns flera exempel på hur man lyckats med 
det senare, t.ex. vattenreningsverket i Hammarby sjöstad och biogasproduktion och 
avfallskvarnar i Malmö. (Civilutskottet m.fl, 2011: 112) 
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För att diskutera synergier mellan urbana (tekniska) system använder sig Naturvårdsverket 
av begreppet ’integrerade systemlösningar’. Med detta menar man ”att tillämpa en helhetssyn 
och utnyttja de synergier som potentiellt finns genom att samutnyttja utrustning och mark och att få 
enskilda åtgärder att bli tekniskt och organisatoriskt sammanlänkade. Integrerade systemlösningar 
innebär alltid också att någon resurs som flödar [t.ex. vatten, värme, avfall] utnyttjas mer effektivt 
genom att system integreras med varandra” (Andersson, 2012). Integrerade systemlösningar kan 
röra kommunaltekniska system såsom VA, avfall och energi. Också FN framhåller behovet 
av att sammanlänka olika ’urbana (tekniska) system’: ”It is critical that we embrace a new nexus 
between food, water and energy rather than treating them in different “silos”. All three need to be 
fully integrated, not treated separately if we are to deal with the global food security crisis” (United 
Nations’ Panel, 2012: 6). Ett hinder för att skapa kretsloppslösningar kan därmed vara 
sektorisering som skapat olika kommunala bolag för vatten, värme, energi och avfall. 

Svensk Fjärrvärme m.fl. (2010) betonar vikten av helhetssyn och systemperspektiv i fråga om 
’urbana (tekniska) system’: ”Avfall, biogas, fjärrvärme och vatten är alla viktiga hörnstenar i en 
hållbar stad. Tillsammans formar de ett kretslopp där avfall förvandlas från ett miljöproblem till en 
tillgång”. Svensk fjärrvärme menar att ”[g]rundprincipen är enkel. Det handlar om 
resurshushållning, att återanvända och återvinna, att ta tillvara energin i allt material och att 
minimera de rester som blir över. Genom att använda resurser smartare sparar vi både pengar och 
miljö, och slipper dessutom importera energi till höga priser. Allt detta kan göras i Sveriges städer om 
vi planerar och ser till att bygga systemlösningar. Det är viktigt att bygga hållbart redan från början. 
Finns fjärrvärmeledningen på plats, sorteras avfall, finns väl fungerande vatten- och avloppsnät och 
rötningsanläggning som ger biogas och biogödsel i närheten, då kan bananskalen driva bussarna och 
blöjorna ge både el och värme till husen”. Flera exempel tas upp. I Göteborg har man etablerat 
Kretsloppsparken då man upptäckte att mycket av det som lämnas in till 
återvinningscentralerna inte är avfall, utan istället varor (kläder, byggmaterial, möbler etc.) 
som kan återanvändas. I Västerås rötas stadens avfall till biogas, något som också ger en 
restprodukt att använda i gödsel, vilket i sin tur innebär att exempelvis fosfor återförs till 
landsbygden, därifrån den först exporterats till staden i form av grödor. Resultatet är att 
kretsloppet sluts. (Svensk Fjärrvärme m.fl., 2010) 

Också inom ramen för Symbio City beskrivs hur synergier kan skapas mellan vatten- och 
avloppssystem, avfall och energi. “Organic waste from restaurants and grocery shops as well as 
from households, toilet waste, sludge from septic tanks or wastewater treatment plats and manure 
from agriculture adjacent to a town, can be utilized for the production of biogas in a biogas reactor. 
The digested biogas contains methane, which can be used for heating, cooking and electricity 
production or, after refinement, as fuel for vehicles. Depending on the quality, the residue can be used 
as fertilizer in agriculture” (Ranhagen m.fl., 2011: 72). 
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Tabell 3: Hinder och trögheter kopplade till urbana (tekniska) system 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Energisystem 

Bebyggelsen står för 36% av 
Sveriges energianvändning, och 
besparingspotentialen är hög 
genom energieffektiviserande 
åtgärder såsom omställning mot 
mindre klimatbelastande 
energisystem, och genom att 
energieffektivisera 
byggnadsbestånd med dålig 
energiprestanda (Civilutskottet 
m.fl., 2011; Sveriges kommuner och 
landsting, 2011a) 

”Energieffektivisering av befintliga 
byggnader kan vara kostsamt och det 
kan vara svårt för en fastighetsägare 
att få lönsamhet i en energibesparande 
investering” (Civilutskottet m.fl., 
2011). 

Genomför åtgärder för förbättrad 
energihushållning i samband med 
ny- och ombyggnad. Se exempelvis 
den stundande upprustningen av 
miljonprogramsområdena som en 
möjlighet att energieffektivisera 
befintlig bebyggelse. 

Utveckla incitament och styrmedel 
för att styra mot bättre 
energiprestanda (Sveriges 
kommuner och landsting, 2010; 
Civilutskottet m.fl., 2011). 

Stora energibesparingar kan göras 
genom sådana åtgärder som är 
mest lönsamma för 
fastighetsägaren, t.ex. att öka 
klimatskalets täthet, att installera 
effektiv ventilation, att sätta in 
energieffektivare fönster, samt att 
tilläggsisolera byggnaders 
takkonstruktion. (Civilutskottet 
m.fl., 2011) 

Energibesparingarna äts upp av 
den kraftigt ökande lokal- och 
boendeytan. (Civilutskottet m.fl., 
2011) 

 

Utvecklingen mot allt större 
boendeyta per person måste 
bromsas. Dessutom måste 
brukarnas beteende ändras. 
(Civilutskottet m.fl., 2011) 

Den kunskap om energieffektivt 
byggande som finns tillämpas inte 
alltid pga. brist på systemtänk samt 
komplexa, tidskrävande och 
svåröverskådliga processer.  
(Civilutskottet m.fl., 2011) 

 

Skifta fokus i forskning om 
energieffektivisering från tekniska 
frågor till forskning om 
stadsplanering samt om 
planerings- och beslutsprocesser. 
(Civilutskottet m.fl. 2010) 

Lågenergihus och passivhus kan 
minska energianvändningen. Ett 
flertal passivhusprojekt har 
genomförts som både visat på 
möjligheter och som utgör goda 
exempel. (Civilutskottet m.fl, 2011). 

 

Det ligger en utmaning i att sprida 
kunskapen om att det går att bygga 
passivhus i svenskt klimat med 
vanliga snickare, byggfirmor och 
material (Civilutskottet m.fl., 2011). 

Det är svårt för kommunerna att 
veta vilka krav de har möjlighet att 
ställa, t.ex. vid bygglov. 
(Civilutskottet m.fl., 2011) 

 

 

 

Skapa incitament för att bygga 
passivhus. 

Ta ett samlat grepp kring regler och 
andra styrmedel som uppmuntrar 
lågenergibebyggelse. 

(Civilutskottet m.fl, 2011) 
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Kretslopp 

 Städer har mycket stora ekologiska 
fotavtryck, vilket innebär att de 
konsumerar tjänster och varor från 
ekosystem som tar upp ytor som är 
flera gånger större än stadens egen 
yta. Följden är att stora mängder 
näringsämnen importeras till 
staden från andra ekosystem och 
därmed påverkas kretsloppet av 
näringsämnen på en global nivå. 

Sektorisering har skapat olika 
kommunala bolag för energi, avfall, 
vatten och avlopp. 

Kretsloppstänkande och 
integrerade systemlösningar krävs, 
t.ex. genom att: 

• Nyttja dagens renings- och 
återvinningsteknik; 

• Öka den regionala 
självförsörjningen i fråga om 
mat och andra resurser; 

• Arbeta tvärsektoriellt. 
(Civilutskottet m.fl., 2011) 

 

Trafik- och transportsystem 
Transportsektorn bidrar till nästan 40% av Sveriges koldioxidutsläpp (Civilutskottet m.fl., 
2011: 14-15). Idag dominerar biltrafiken svenskars resande, även om hur mycket man reser 
och med vilket färdmedel skiljer mellan olika regioner. Storstadsbor reser längre i sina 
dagliga resor än vad boende i medelstora och mindre städer gör, detta pga. att avstånden till 
målpunkter blir större i en större stad och pga. att bostadsområden i högre grad är perifert 
belägna.8 Även om biltrafiken dominerar svenskars resande har Stockholmsregionen en 
bättre utbyggd regional spårtrafik än flera andra svenska regioner, vilket påverkar 
resenärernas val av transportmedel. 

Även om resbeteendet därmed kan skilja mellan region och mellan målgrupp, så är ett 
generellt strukturhinder för hållbar stadsutveckling att vi sedan länge planerat samhället 
med bilen som utgångspunkt, och att vi till stor del också fortsätter att göra det, trots att vi 
faktiskt besitter kunskap om hållbara transporter (Civilutskottet m.fl., 2011: 14-15). Såsom 
beskrivits inledningsvis i denna rapport finns i dagens diskurs en stark kritik mot 
modernismens stad. Andersson (2011: 41) beskriver att ”bilstaden är ett annat ord för den 
funktionsseparerade staden. När bostäder ligger för sig och arbetsplatser och olika sorters service för 
sig blir det långt till allt. Idéerna bygger på snabba förbindelser med bil”. Men, fortsätter hon, ”den 
typ av samhälle vi fått är inte hållbart i ett långsiktigt perspektiv. Vi måste få ned koldioxidutsläppen. 
Det betyder att gamla idéer om staden måste ersättas med nya”.  

Ett problem i fråga om transportsystemet är att vi planerat för hög rörlighet istället för hög 
tillgänglighet, menar Civilutskottet m.fl. (2011: 14-15) och likaså Smidfelt Rosqvist (2011: 36-
37). Enligt Civilutskottet är detta dock feltänkt, och något som lett till stora konsekvenser. 
”Det är tillgängligheten i trafiksystemet som är nyttan medan själva rörligheten i sig är förenat med 
kostnader. Målet är att ha hög tillgänglighet – möjligheten att nå något önskvärt. Rörligheten – 
möjlighet till transporter – är däremot ett medel för att uppnå nyttan i tillgängligheten”. Ett exempel 
                                                           

8 Dessutom skiljer sig mäns och kvinnors resbeteenden åt. Män reser längre med bil än vad kvinnor gör, och när 
det finns bra alternativ till bil så är det kvinnor i högre grad än män som väljer sådana. ”I genomsnitt ger mäns 
resmönster betydligt större miljöeffekter än kvinnors resor. Skillnaderna är så stora att emissionerna skulle minska med 
uppemot en tredjedel om män reste som kvinnor” (Civilutskottet, 2011: 16-17, från Indebetou & Smidfeldt Rosqvist 
2010). Dessutom är mäns resor mer ytkrävande än kvinnors. 
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på hur det kan slå fel rör externa handelsetableringar: ”Externa handelsetableringar i utkanten 
av staden gör t.ex. att rörligheten och resandet ökar men att tillgängligheten försämras” 
(Civilutskottet, 2011). Och när det blir allt mer externhandel så tenderar vi att göra inköp på 
andra ställen än bara närmsta, och som en följd av detta slås stadsnära butiker ut. Därtill 
alstras mer trafik och därmed mer utsläpp. 

Sveriges Arkitekter hänvisar till att planeringen av transportsystemet har lett till 
bilberoende människor: ”Vi är beroende av bilen, vi har byggt våra städer för bilen och inrättat 
våra liv efter den bekvämlighet och rörlighet som bilen ger. Landsbygden och många småorter är 
levande och bebodda tack vare bilen” (Ullstad, 2008: 37). Engström går ett steg längre och 
hänvisar till ett fenomen som benämns som strukturellt tvång (Engström, 2011: 52-53). Ett 
symptom på detta är att folk väljer bilen pga. att de annars inte får ihop sitt livspussel i en 
stad som är byggd med bilen som utgångspunkt. 

 

Strategin om den täta staden vinner mark 
För att komma tillrätta med transportsektorns koldioxidutsläpp menar Civilutskottet m.fl. 
(2011: 11-12) att det visserligen är ett viktigt steg i omställningen till hållbar utveckling att 
fordonsparken över går till renare drivmedel som minskar utsläppen, men att detta inte 
räcker. Istället krävs att transportfrågan hanteras med utgångspunkt i ett nytt tankesätt.9 

Som beskrivits tidigare har strategin om den hållbara täta staden växt fram i dagens diskurs 
och på många håll också fått starkt fäste. Detta handlar om att finna principer för planering 
som bygger på ökad integration av samhälleliga funktioner för att minska trafikarbetet. Den 
täta stadens korta avstånd och en sammanhållen och blandad bebyggelse antas göra gång 
och cykel mer attraktivt (Smidfelt Rosqvist, 2011). Förutom vinster såsom lägre buller, 
mindre avgaser och lägre ytanspråk antas sådant hållbart transportbeteende också leda till 
bättre folkhälsa (Smidfelt Rosqvist, 2011: 38). Framväxten av ”den täta staden-paradigmet” 
är nära kopplat till vad som inom transportplaneringen kallas för ’sustainable mobility 
paradigm’ (Tornberg, 2011: 14, från Banister 2008). I Sverige fick detta paradigm sitt 
genomslag då man i mitten av 1990-talet kom till politisk konsensus om att resultatet av 
SCAFT-planering är fragmenterad byggd miljö och att planering av delsystemen ’trafik- 
och transportsystem’ och ’urbana funktioner’ istället måste angripas integrerat. Enligt 
Tornberg (2011: 16-17) hade Boverket en viktig roll i detta perspektivskifte genom sitt starka 
ställningstagande att stadsplanera istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera. 
Riktlinjer för detta togs fram, t.ex. TRAST. Ett annat resultat av det nya paradigmet var att 
Boverket, Banverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting tillsammans med tre 
kommuner startade upp det 6-åriga projektet Den Goda Staden som utgick från den nya 
principen. Med andra ord hjälpte myndigheter och kommuner till att institutionalisera 
kunskap, med fysiska konsekvenser till följd. 

 

                                                           

9 Exempelvis är det inte en lösning på kapacitetsproblem att fortsätta att öka vägkapaciteten eftersom det snarare 
leder till ökad efterfrågan. ”En ökad tillgång på vägkapacitet (till låga kostnader) driver på och inducerar efterfrågan, 
vilket innebär att man snabbt har en ny än större efterfrågan än den man investerat för. Man kommer ständigt att ha en 
påspädning av efterfrågan med de investeringar som görs varför utbudet aldrig kan matcha efterfrågan” (Civilutskottet 
m.fl., 2011: 18, från Smidfelt Rosqvist & Hagson 2009). 



 

37 
 

Behov av att ytterligare förstärka perspektivskiftet i fråga om hållbara transportsystem 
I Civilutskottets kunskapsöversikt framförs behov av att ännu skarpare institutionalisera 
kunskap kring skillnaden mellan rörlighet och tillgänglighet i syfte att generera det 
perspektivskifte som beskrivs som nödvändigt för att avhjälpa hindren för hållbar 
stadsutveckling kopplade till transportsektorn. ”En hållbar transportpolitik bör bl.a. ha fokus på 
att flytta personer och inte fordon […]” (Civilutskottet m.fl., 2011: 17). Av denna anledning 
förordar Civilutskottet (2011: 117) ”En policy där tillgänglighetsmål istället för rörlighetsmål 
genomsyrar transportsektorns och samhällsplaneringens aktörer – skapa en kultur som handlar om 
hållbara lösningar istället för kapacitetsproblem”. 

Med hänvisning till tidigare resonemang om målkonflikter i hållbarhetsbegreppet handlar 
perspektivskiftet också om att möjliggöra genomförandet av ’den täta staden’-strategin. ”På 
senare år arbetar många städer med förtätning som ett sätt att minska bland annat trafikens totala 
påverkan. Men med dagens transportmönster och traditionell trafikplanering medför det ytterligare 
påfrestningar på stadsmiljön. Utan en mer hållbar stadsutveckling av trafiken är det svårt, för att inte 
säga omöjligt, att skapa en hållbar stadsutveckling för våra städer” (Smidfelt Rosqvist, 2011: 34). 

Enligt Smidfelt Rosqvist (2011: 37) krävs att samhället utformar trafiksystemet så att hållbara 
transportsätt blir mest attraktiva. ”Resandet kan […] påverkas genom en kombination av åtgärder. 
Det handlar om aktiviteters och verksamheters lokalisering, transportutbudets standard och de 
restriktioner som omger resandet till exempel i form av lagar och skatter. Men även kunskap om, 
attityder till och värderingar till trafik och dess konsekvenser, problem och förtjänster påverkar 
resandet”. Enligt Civilutskottet kan människor förmås att i än högre grad välja gång, cykel 
och kollektivtrafik, men det kräver att dessa färdmedels attraktivitet relativt bilen ökar. För 
gång och cykel menar man att det framförallt handlar om avstånd till målpunkter. För 
kollektivtrafik menar man att det dels handlar om att kollektivtrafiken måste bli snabbare, gå 
oftare och bli mer pålitlig, men också om att höja dess status genom attraktiva medel såsom 
stombussar (Bus Rapid Transit), spårväg och spårtaxi (Civilutskottet m.fl., 2011: 23). För att 
skapa ett hållbart transportbeteende förordar Civilutskottet m.fl. (2011: 117) därför en 
strategi som går ut på att: ”planeringen av städer alltid startar med fokus på ordningen gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil”. En effekt kan vara att infrastrukturbudgeten inte ökas, utan att 
biltrafikens andel istället ökar till förmån för kollektivtrafiken. Grundtanken är att det måste 
göras enkelt för människor att välja rätt – att välja hållbara resalternativ. 

För att komma förbi strukturellt tvång i fråga om bilanvändning menar Engström (2011: 52-
53) dock att det också krävs att politiken får upp ögonen för problemet. ”Politiskt beslutade 
åtgärder att genom prismekanismer ändra vanor, konsumtion eller beteenden leder i situationer av 
strukturellt tvång till att människor får dra ned på andra utgifter istället för att upphöra med t.ex. 
resursslukande rörelsemönster. En vanlig dynamik – i detta spel mellan politik och medborgare – är 
att förändra skatter och avgifter utan att alltför besvärande protester uppstår, dvs. så lite att det inte 
får någon reell effekt. Det är därför som staten med sina generella instrument måste samverka med 
regionala organ och kommuner och genomföra tidskoordinerade åtgärder i den lokala och regionala 
miljön – om hållbarhetsstrategier ska lyckas. Skatte- och avgiftshöjningar bör föregås av en kraftfull 
satsning på kollektivtrafik. Människor måste ha positiva alternativ och möjligheter till reella val – 
innan resurskrävande beteenden ”prisas ut”. Ett klimatsmart liv måste underlättas”.  
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Ovanstående resonemang visar på att perspektivskiftet mot hållbara transportsystem må 
vara nödvändigt men också oerhört komplext. Engström efterlyser en gemensam 
utvecklingsstrategi mellan stat, region och kommun. Och Civilutskottet m.fl. påtalar behovet 
av ”att tranportkonsekvenser och transportlösningar inkluderas tidigt i planeringsprocesser även i 
andra samhällsektorer, t.ex. lokalisering av verksamheter” (Civilutskottet m.fl., 2011: 117). Man 
menar att kommunerna genom planmonopolet har en nyckelroll i detta då de kan möjliggöra 
den praktiska förändringen (Civilutskottet m.fl., 2011: 22). Samtidigt menar dock 
Civilutskottet (2011: 117) att det behövs ”tydliga kopplingar mellan städernas 
utveckling/planering och nationella/regionala trafikplaneringsfrågor eftersom enskilda städer 
ensamma varken äger problemen eller lösningarna”. Senare i denna kunskapsöversikt diskuteras 
hur en gemensam kunskapsuppbyggnad, gemensamma målbilder och gemensamma 
strategier kan lägga grunden för bra helhetslösningar. 

Tabell 4: Hinder och trögheter kopplade till trafik- och transportsystemet 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Transportsektorn bidrar till nästan 
40% av Sveriges koldioxidutsläpp. 
Idag dominerar biltrafiken 
svenskars resande. (Civilutskottet 
m.fl., 2011) 

Vi har länge - och fortsätter också - 
att planera med bilen som 
utgångspunkt (Civilutskottet m.fl. 
2011, Ullstad, 2008). Detta, 
tillsammans med uppbyggnaden 
av en funktionsuppdelad stad, har 
lett till att vi idag har mer av ett 
stadslandskap än en kompakt 
stadskärna (Sveriges kommuner 
och landsting, 2010). 

Strukturellt tvång innebär att 
människor är tvingade till 
bilberoende för att få ihop sitt 
vardagsliv (Engström, 2011)  

Samverkan mellan ”delsystemen” 
urbana funktioner och 
transportsystemet. T.ex. förtätning 
och principer för planering som 
bygger på ökad integration av 
samhälleliga funktioner och 
blandad bebyggelse för att minska 
trafikarbetet. Den täta stadens 
korta avstånd och sammanhållen 
bebyggelse antas göra gång och 
cykel mer attraktivt, och dessutom 
skapar befolkningskoncentrationen 
underlag för kollektivtrafik. 
(Smidfelt Rosqvist, 2011) 

 Vi planerar för hög rörlighet istället 
för hög tillgänglighet 
(Civilutskottet, 2011; Smidfelt 
Rosqvist, 2011) 

Ökad tillgång till vägkapacitet 
inducerar efterfrågan och leder till 
ständigt ökande behov av nya 
investeringar (Civilutskottet m.fl., 
2011). 

För att kunna genomföra strategin 
om den hållbara staden måste 
målkonflikter hanteras – 
bullernormer kan inte uppnås om 
inte trafiken minskar (Smidfelt 
Rosqvist, 2011). 

Ett paradigmskifte som fokuserar 
på tillgänglighet istället för 
rörlighet: ”En hållbar transportpolitik 
bör bl.a. ha fokus på att flytta personer 
och inte fordon.” (Civilutskottet 
m.fl., 2011: 17). Det handlar om att 
fokusera på hållbara 
transportlösningar snarare än 
kapacitetsproblem.  

Utforma trafiksystemet så att 
hållbara transportsätt blir mest 
attraktiva, vilket handlar både om 
lokaliseringar och om att göra 
hållbara transportmedel mer 
attraktiva. Strategin bör vara att 
”planeringen av städer alltid startar 
med fokus på ordningen gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil” (Civilutskottet, 
2011: 117). 
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Landskap 
Nedan diskuteras hinder och utmaningar för hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i 
faktorer kopplade till landskap. Med anledning av den studerade litteraturen läggs fokus på 
grön- och blåstruktur, något som i skala rör sig från träd planterade längs gator till gröna 
korridorer och omgivande grönstrukturer. 
 

Hinder/utmaningar för hållbar stadsutveckling kopplat till grön- och blåstruktur 
Civilutskottet m.fl. (2011: 119) menar att grön- och blåstrukturens roll är viktig såväl för 
rekreation och sociala värden som för ekologiska värden såsom ekosystemtjänster10, 
biologisk mångfald, påverkan på lokalklimat och dagvattenhantering. Dessutom kan grön- 
och blåstrukturen dämpa effekterna av klimatförändringar. ”Stadens sjöar, vattendrag och 
vegetation både påverkar och blir påverkade av sin urbana omgivning. För att dämpa effekterna av ett 
förändrat klimat är ekosystemen av stor betydelse. Vegetation och urbana vattendrag dämpar t.ex. 
temperaturen i staden under sommarmånaderna och tar upp dagvatten, vilket minskar risken för 
översvämningar. Stadens våtmarker renar vatten, utjämnar vattenflöden och sänker halten av 
koldioxid i luften. Grönområden och vattendrag är också viktiga för stadens biologiska mångfald. För 
att ekosystemen ska kunna spela en viktig roll i anpassningen till ett förändrat klimat är den 
biologiska mångfalden nödvändig då den i mycket hög grad bidrar till ekosystemens förmåga att 
anpassa sig till förändrade förutsättningar”. (Civilutskottet m.fl. 2011: 80) Detta, menar 
Civilutskottet m.fl., innebär att grön- och blåstrukturen är särskilt viktig att beakta då dagens 
huvudsakliga stadsbyggnadsstrategi är förtätning. 

Också Sveriges Arkitekter påtalar behovet av att finna ett förhållningssätt till landskapet och 
grönstrukturen, och kopplar detta inte bara till den ekologiska hållbarhetsdimensionen utan 
framförallt till den sociala. ”Ett hållbart stadsbyggande måste förhålla sig till landskapet. Delar av 
landskapet behöver bevaras intakt för dess stora natur- och kulturvärden. Skog, vatten, orörd natur är 
viktiga för stadens invånare. Parker, trädgårdar, planeringar, ytor för lek och rekreation kräver sin 
plats. Naturvärdena har stor social betydelse men är ibland också viktiga ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv. Biotoper med sällsynta eller hotade arter måste skyddas. Viktiga 
reproduktionsområden, som strandzoner och fuktmarker, gröna korridorer och vattenstråk måste 
hanteras med stor respekt och kunskap. Staden har sin egen formade grönska bestående av trädgårdar, 
parker och planteringar. Kulturmiljöer, friluftsområden och värdefulla biotoper hör också till staden 
liksom ytor för vattenbalansen”. Liksom Civilutskottet ovan påpekar Sveriges Arkitekter att 
balansen mellan tät och grön är en viktig stadsutvecklingsfråga: ”vilka delar bör bevaras och 
vilka kan bebyggas? Hur balanserar man tätheten och grönskan så att de samspelar till en attraktiv 
och hållbar stad?” (Ullstad, 2008: 34). 

En annan fråga kopplad till landskap och grönstruktur - som också har bärighet på 
delsystemet ’urbana (tekniska) funktioner’ – rör möjligheten till lokal matproduktion: ”En 
potentiell ekosystemtjänst som kan komma att få mer uppmärksamhet i framtiden är att hålla viss 
matproduktion i staden. Ett stort problem i dagsläget är att städer urlakar produktionsmarker på 

                                                           

10 ”[…] Begreppet ekosystemtjänster syftar på funktioner och processer hos ekosystemen som bidrar till människans välstånd 
[…] Det kan handla om såväl matproduktion som global klimatreglering, men ekosystemtjänster har även mer lokala 
yttringar av relevans i stadssammanhang och arbetet med hållbar stadsutveckling”. (Civilutskottet, m.fl, 2010: 80, från 
Millenium Ecosystem Assessment 2005) 
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näringsämnen som importeras till städerna som mat […] En hållbar odling kräver egentligen ett 
platsbundet kretslopp av näringsämnen och vatten. En fördel kan därför vara att producera maten där 
människorna bor: i staden. Urbana odlingar kan också inverka positivt på den sociala hållbarheten. Att 
odla en bit mark ökar känslan av platstillhörighet och skapar nya möjligheter till social interaktion och 
integration, som man kan se i t.ex. koloniföreningar” (Civilutskottet m.fl., 2011: 83). Småskalig 
mejeriproduktion och djurhållning nämns också som exempel.  

Tabell 5: Hinder och trögheter kopplade till grönstruktursystemet 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Grönstrukturen bidrar till 
människors hälsa och välbefinnande 
och till andra viktiga 
ekosystemtjänster (Civilutskottet 
m.fl. 2011). 

”Förutom att mängden grönyta är av 
betydelse så är det viktigt att 
grönstrukturen hänger samman för att 
vara välfungerande” (Civilutskottet 
m.fl. 2011:  79). Exempelvis kan 
stenhumlan flyga maximalt  900m 
vid födosök, och den mörka 
jordhumlan 630m (Civilutskottet 
m.fl., 2011: 87-88). 

 

I stadsmiljöer är grönstrukturen 
fragmenterad och uppbruten vilket 
innebär att urbana ekosystem ofta 
består av ”lapptäcken” av fysiskt 
åtskilda grönområden. Detta 
innebär dels känslighet mot 
störningar (såsom brand eller torka), 
dels risk för påverkan på biologisk 
mångfald. T.ex. krävs 
sammanhängande grönstruktur för 
att arter ska kunna spridas mellan 
olika områden. Om avstånden blir 
för stora skapas ”tröskelavstånd” för 
de ”mobila länkar”, dvs. fåglar, 
humlor, insekter som länkar 
samman grönstrukturen genom 
fröspridning, och som den 
fragmenterade urbana 
grönstrukturen är beroende av. 

Dessutom upplever människan 
fragmenteringen som minskad 
tillgång till grönområden. 
(Civilutskottet m.fl., 2011) 

Uppmärksamma olika former av 
grönstruktur, inte bara gröna kilar, 
utan också kolonilotter, 
villaträdgårdar, golfbanor etc. ”Små 
och till synes obetydliga grönområden 
kan spela en stor roll för grönområdenas 
ekosystemtjänster och stadens biologiska 
mångfald”. Därtill kan ’gröna tak’ 
utgöra komplement. 

Planera för sammankopplade 
grönområden, både för att skapa 
tillgänglighet för människor, och för 
att möjliggöra arters rörlighet. 

Planera för bostadsnära 
grönområde. 

Bedriv klimatförändringsarbete i 
samförstånd med arbete med 
biologisk mångfald 

(Civilutskottet m.fl., 2011: 7 & 120) 

 Det allenarådande idealet om den 
täta staden kan utgöra ett hot mot 
grönstrukturen. Särskilt finns två 
risker; dels ökar 
exploateringstrycket; dels ökar 
trycket från invånarna på de 
befintliga grönytorna och 
grönområdena, vilka också riskerar 
att anpassas till mänskliga 
aktiviteter. (Civilutskottet m.fl., 
2011) 

Förtätning bör bedömas från fall till 
fall. Dessutom bör planeringen ”[…] 
ske i enlighet med forskningsrön om 
urbana grönområdens mångfasseterade 
roller. Detta synsätt är också ett steg 
mot att i högre grad än i dagsläget 
beakta och skapa ett värde kring den 
kritiska kopplingen mellan biologisk 
mångfald och ekosystemens roll i 
klimatanpassningen” (Civilutskottet 
m.fl., 2011: 119; 86). 

Flera ekosystemtjänster, såsom 
matproduktion eller global 
klimatreglering, är avgörande för 
anpassningen till och minskningen 
av effekterna av ett förändrat klimat. 
(Civilutskottet m.fl, 2011: 80) 

”Även om det idag finns en förståelse 
för att grön- och blåstrukturen utgör 
värdefulla resurser i städer är det svårt 
att tilldela dessa resurser ekonomiska 
värden utöver t.ex. det tekniska VA-
systemet (Batten 2007). Det kan därför 
vara svårt att på ett konkret sätt värdera 
dessa strukturers potentiella bidrag till 
att minska effekterna av kommande 
klimatförändringar”. (Civilutskottet 
m.fl, 2011: 80) 
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Strävan efter att skapa synergier mellan delsystem 
Utgångspunkten för Symbio City-modellen är inte bara att skapa ett systemperspektiv utan 
också att de olika delsystemen ska kopplas samman i syfte att finna synergier dem emellan. 
Tidigare i kunskapsöversikten jämförde jag detta med att säkerställa att GIS-skikten inte bara 
tänds ett och ett utan att man också tänder flera på en och samma gång. 

Flera exempel på möjliga synergier mellan delsystem lyfts i den studerade litteraturen. Mest 
centralt är det som också är utgångspunkten för ’täta staden’-idealet (se tidigare 
resonemang) - att integrerat planera urbana funktioner och transportsystemet i syfte att 
minska transportbehovet, minska bilberoendet, och skapa underlag för en effektiv 
kollektivtrafik. Också centralt i ’täta staden’-idealet är möjligheten att skapa synergier genom 
utbyggnad av energisystem där bebyggelsestrukturer, energieffektiva hus, och olika källor 
av förnyelsebar energi samspelar (Ranhagen i Delegationen, 2011: 16). 

Såsom diskuterats i samband med delsystemet ’urbana (tekniska) funktioner’ använder sig 
Naturvårdsverket av begreppet ’integrerade systemlösningar’. Integrerade systemlösningar 
kan röra kommunaltekniska system i fråga om VA, avfall och energi. Ett annat exempel kan 
röra system av lokala verksamheter som länkar samman flera steg i biogaskedjan. Ett 
ytterligare exempel kan röra att en stadsdel skapar ekosystemtjänster genom gröna tack och 
väggar, stadsodling, dagvattenlösningar med gröna inslag etc. (Andersson, 2012) 

Ytterligare ett exempel handlar om att skapa synergier genom att placera byggnader med 
hänsyn till mikroklimat och omgivande landskap: “The well through-out layout of buildings is 
an efficient method of optimizing opportunities of using solar energy for heating and electricity and 
minimizing the negative impact on energy demand caused by wind exposure […]”(Ranhagen m.fl., 
2011: 78). 

Ranhagen (2011: 95) liksom också Vinnova menar att stadsplanering kan användas för att 
koppla samman delsystem. ”Stadsplaneringen är navet i skapandet av städer och integrerar 
stadens infrastruktur, byggnader och grönområden. Utmaningarna handlar om att integrera 
delsystem och överbrygga olika tidsperspektiv för investeringar med en omfattande intressentgrupp. 
Oavsett ambitionsnivå innebär detta hög komplexitet i systemet […]” (Vinnova, 2011: 9). 

Men, även om Ranhagen m.fl. (2011: 57) med utgångspunkt i Symbio City-modellen trycker 
starkt på vikten av att finna synergier mellan olika delsystem, påpekar man också att det 
troligtvis uppstår målkonflikter då man försöker finna synergier mellan olika delsystem – 
vad som är bra utifrån ett perspektiv kan orsaka problem utifrån andra. Detta kan jämföras 
med tidigare resonemang om målkonflikter i hållbarhetsbegreppet. 

 

Människan i staden – den sociala dimensionen 
Sveriges kommuner och landsting (2010: 7) definierar ’social hållbarhet’ på följande sätt 
”Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till en god 
livsmiljö utifrån skilda behov och förutsättningar samt att behov och rörelsemönster beaktas ur ett 
vardagsperspektiv genom en väl planerad integrerad stadsstruktur”. Boverket talar i sin tur om att 
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”[e]n socialt hållbar stadsutveckling bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers 
behov, att förutsättningar för människors möten förbättras och att jämställdhet mellan kvinnor och 
män främjas”. (Boverket, 2010: 21) 

I flera rapporter framkommer kritik om att den sociala hållbarhetsdimensionen hittills getts 
för lite fokus. Exempelvis uppger Delegationen (2011: 12) att ”den sociala dimensionen med 
aspekter som hälsa, ekonomisk och social trygghet, mångfald och integration, delaktighet och 
inflytande och kulturarv är exempel på områden som behöver integreras betydligt bättre i 
stadsplaneringen”. Samma bild framförs också av Boverket m.fl. (2010). 

Även om det förefaller vara en samstämmighet om att den sociala dimensionen fått för lite 
fokus, för Boverket fram en delvis annan syn då man utifrån en genomgång av de tre 
storstadsregionernas strategiska dokument menar att ”frågor som rör social hållbarhet lever inte 
sitt eget liv, utan integreras genomgående med hållbarhetsbegreppets andra två ben, det ekonomiska 
respektive det ekologiska” (Boverket, 2010: 125). Det kan vara värt att nämna att jag gjorde 
samma tolkning i inledningen av beskrivningen av de urbana delsystemen - den sociala 
dimensionen finns med implicit i beskrivningarna av flera av delsystemen. Boverket 
påpekar dock också att ”det är tydligt att kommunerna upplever att just den sociala dimensionen 
utgör en särskild utmaning för en framtida hållbar stadsutveckling. Här finns även en koppling till 
kommunernas attraktivitet och konkurrenskraft eftersom en socialt hållbar stadsutveckling betraktas 
som en förutsättning för tillväxt. Det har två sidor – brister i den sociala dimensionen ses som ett hot 
mot tillväxt, samtidigt som de möjligheter som ligger i att verkligen ta vara på mångfalden framhålls 
[…]”. (Boverket, 2010: 125) 

För att ytterligare förstärka den sociala dimensionen i denna kunskapsöversikt, och för att 
täcka in en del av de frågor som fallit mellan stolarna i beskrivningarna av de urbana 
delsystemen, kommer jag i detta avsnitt särskilt att lyfta fram ”människan i staden” genom 
faktorer såsom: 
• Jämställdhet, jämlikhet och livsstil 
• Hälsa och trygghet 
• Kulturarv 
• Delaktighet och inflytande. 

Det bör noteras att ’segregation’ är en fråga som ofta kopplas till den sociala dimensionen. I 
denna rapport har jag dock behandlat frågan i samband med delsystemet ’boende och 
livsmiljö’. 

Diskussionen kring människan i staden handlar till stor del om hur vardagslivet fungerar. 
Men vardagslivet, såsom det levs idag, beskrivs i flera sammanhang som ohållbart. Såsom 
tydliggjorts inom ramen för flera av delsystemen ovan ses ohållbara livsstilar som ett hot. 
Det handlar om jordens ökande urbana medelklass ohållbara produktions- och 
konsumtionsvanor, det handlar om ohållbara transportbeteenden, och det handlar om att 
alla inte ges samma förutsättningar (t.ex. United Nations’ Panel, 2012). En liknande bild förs 
fram av Boverket: ”Att skapa hållbara sociala villkor för den alltjämt växande befolkningen i 
storstadsområdena är en viktig utmaning för samhället. Det handlar också om att motverka att den 
växande medelklassens konsumtionsvanor tär på de gemensamma resurserna. En annan viktig uppgift 
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är att hantera villkoren i de krympande urbana miljöerna som många gånger drabbats hårt av 
ekonomiska och industriella strukturomvandlingar. […] I Sverige är det framförallt mindre städer och 
orter i inlandet som drabbas”. (Boverket m.fl. 2010: 9-10) 

 

Jämlikhet, jämställdhet och livsstil 
Jämlikhet handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. I 
Sveriges kommuner och landstings positionspapper (2010: 7) anges att ”en mer jämlik hälsa är 
etisk, kostnadseffektiv och tillväxtfrämjande för samhället”. Man skriver dock att det är en 
utmaning att skapa ett jämlikt samhälle, och likaså att skapa miljöer och rörelsemönster som 
funkar för både mäns och kvinnors vardagsliv (dvs. ett jämställt vardagsliv). 

I Global utmanings skrift framför Forsberg (2011) tesen att vårt samhälle och våra städer är 
uppbyggda utifrån den manliga huvudförsörjarmodellen, men att idag ser boendestrukturen 
annorlunda ut. Dels är den manliga huvudförsörjarmodellen i många fall utbytt mot 
tvåförsörjarfamiljen, dels är andra typer av hushåll vanliga såsom enpersonshushåll, 
ensamstående föräldrar etc. Därtill är andelen äldre ökande, en faktor som framställs som en 
utmaning även av Sveriges kommuner och landsting. Sveriges kommuner och landsting 
(2010: 10-11) lyfter också en ytterligare faktor som förändrat förutsättningarna för 
människors vardagsliv: ”Många människor bor i en kommun men arbetar, studerar och utnyttjar 
service och rekreation i intilliggande kommuner. Stads- och tätortscentra får därmed nya roller och 
fungerar inte bara som centrum för närmaste omland, utan också i växande utsträckning som centrum 
för människor och verksamheter i angränsande kommuner”. Enligt Forsberg (2011: 26-27) är det 
dessutom många som idag ”lever sina vardagsliv i ett ”glokalt” sammanhang. Det innebär att det 
globala livet är sammanflätat med det lokala livet. Många människor har sin förankring på flera 
platser samtidigt”, både de som har sina rötter i andra länder och de som arbetar utomlands, 
reser i sitt arbete, eller bor utomlands av andra anledningar. 

Forsbergs (2011: 28) slutsats är att idag ser den svenska befolkningens vardagsliv väldigt 
annorlunda ut än tidigare, och det ser olika ut för olika grupper i samhället. Men, menar 
hon, vi vet egentligen inte hur det ser ut, och därmed inte vilka insatser som gör störst nytta. 
Hon menar därför att ”[p]å dagordningen i diskussionen om hållbar stadsutveckling måste den 
sociala infrastrukturen föras in som smörjmedel för vardagslivet. Denna fråga är särskilt angelägen 
om man vill undvika den sociala klyvning som ökar i den pågående stadsomvandlingen”. 

En faktor kopplat till detta är det ”hela resan”-tänk i trafiksystemet som Sveriges kommuner 
och landsting (2010: 8-9) betonar nödvändigheten av om män och kvinnor ska ha goda 
förutsättningar för resor både lokalt och regionalt. ”Genom att öka både städers täthet och deras 
samspel i regionen skapas goda förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik i sammanhängande nätverk”. Därför, menar Sveriges kommuner och landsting, 
måste staten i samverkan med kommuner, landsting och regioner ta fram en tydlig nationell 
strategi. 

Vidare trycker Sveriges kommuner och landsting (2010: 8-9) också på andra jämlikhetsfrågor, 
bland annat att verka för god och jämlik hälsa för hela befolkningen, exempelvis genom 
individens koppling till arbetsliv då detta är viktigt för delaktighet i samhället. 
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Trygghet 
Trygghet är en annan fråga som ofta kopplas till den sociala dimensionen. Såsom beskrivits i 
samband med delsystemet ’boende och livsmiljö’ beskrivs segregation som någonting som 
skapar otrygghet. 

Sveriges kommuner och landsting (2010: 8-9) för i sitt positionspapper fram behovet av att 
arbeta för att höja tillit och trygghet. Man menar exempelvis att staten bör verka för ”lokalt 
förankrad polisverksamhet” och också se till att samverkan mellan polismyndigheter och 
kommuner fungerar. Kommunerna måste i sin tur arbeta med barn-, ungdoms- och 
fritidsverksamhet. 

Vidare lyfter Sveriges kommuner och landsting (2010) behovet av att arbeta för att miljön i 
centrum, torg, gator och parker, busshållsplatser etc. inbjuder ”både till vistelse och till rörelse 
och till möten mellan människor”. Därmed skapas trygghet, trivsel och livskvalitet som i sin tur 
leder till att var och en tar ansvar för den egna miljön. Kommunens ansvar är att se till att 
”dessa mötesplatser är funktionella, tillgängliga, trygga och estetiskt tilltalande”. Man betonar dock 
att kommunen behöver verktyg för att kunna göra detta. 

 

Kulturarv 
Sveriges kommuner och landsting (2010: 7) menar att ”I en globaliserad värld får stadens särdrag 
allt större betydelse för den enskilda människan. Hon reser allt mer idag och får därmed ett ökat behov 
av att känna identitet med sin hemort”. 

Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas & Arkitekturmuseet (2010) beskriver kulturarvets 
potential i en slutrapport kopplad till ett regeringsuppdrag. Dels handlar det om identitet.  
”Kulturarvet genererar berättelser i relation till platser” (Boverket m.fl. 2010. 12-13). Också 
Sveriges kommuner och landsting (2010: 8-9) framhåller hur man genom att ”tillvarata det 
kulturhistoriska arvet i form av byggnader, miljöer och strukturer från olika tidsperioder ger 
förutsättningar för att skapa lokal identitet”. Vid sidan om identitet, beskrivs kulturarvet också 
som en fråga om attraktivitet. Kulturarvet antas få platser att uppfattas som attraktiva, och 
därmed ”öka städers konkurrenskraft och ge upphov till företagande, kulturella näringar, inflyttning 
och förbättrad livskvalitet”. (Boverket m.fl. 2010. 12-13). Vidare betonas kulturarvets roll för 
människors livskvalitet. 

Man trycker också på arkitekturens roll för den urbana utvecklingen. ”Staden bygger konstant 
på samspel mellan människor på olika plan – människor formar staden, men staden formar också 
människorna. Fysisk form påverkar människors dagliga liv och hur omgivningarna utformas påverkar 
hela det sociala livet” (Boverket m.fl., 2010: 13). För att generera byggda miljöer av hög kvalitet 
menar man att insatser kommer att krävas på alla nivåer, och i nära samråd med de berörda. 
”Framtiden behöver mötas med visioner och nya innovationer. Arkitekturen är en samlande kraft både 
tekniskt och socialt – miljömässiga lösningar kan nås i enskilda byggnader och bostadsområden, 
liksom lösningar för hur staden formas och byggs om som får positiva effekter för människor. 
Marknaden och det offentliga bör gå samman och se långsiktigt, bland annat genom att investera i 
offentliga rum och befintlig bebyggelse” (Boverket m.fl. 2010: 19-20). 
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Diskursförskjutning – en ny kulturell dimension eller en starkare sociokulturell dimension? 
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas & Arkitekturmuseet (2010) hänvisar till att det från 
forskarhåll har framförts kritik om att ”politikens definition av hållbar stadsutveckling i alltför hög 
grad bortser från de sociala och kulturella dimensionerna”. Internationellt lyfts allt oftare den 
kulturella dimensionen som ett komplement, t.ex. av UN-Habitat och av Agenda 21 för 
kultur, menar myndigheterna. ”Kultur anses enligt Unescos definition omfatta hela komplexet av 
de andliga, materiella, intellektuella och emotionella egenskaper som är utmärkande för ett samhälle 
eller en social grupp och omfattar, förutom konst och litteratur, livsstilar, samlevnadsformer, 
värdesystem, traditioner och trosuppfattningar”. Av denna anledning anser myndigheterna ”att 
det finns anledning att tydligare lyfta fram såväl den sociala som den kulturella dimensionen i den 
svenska hållbarhetspolitiken i enlighet med den utveckling som sker internationellt. Myndigheterna 
vill i sin framtida verksamhet, gemensamt och var och en för sig, tydligt verka för detta […]. 
Uppdragsmyndigheterna har särskilt möjligheter att verka för att lyfta fram kulturarvets potential och 
arkitekturens betydelse och att verka för en mer inkluderande stadsutveckling”. (Boverket m.fl. 2010. 
10-12). 

En fråga att ställa kopplat till detta är vilka fördelarna respektive nackdelarna är av att lägga 
till en dimension till de ursprungliga tre? En fördel kan vara att man stärker en dimension 
som hittills inte fått tillräcklig uppmärksamhet. En nackdel kan vara att man genom att lägga 
till en ytterligare dimension snarare bidrar till att förstärka den sektorisering som, liksom 
tidigare beskrivits, starkt kritiseras i dagens diskurs. Tanken med hållbarhetsbegreppet är att 
om någonting ska vara hållbart kan det inte vara endimensionellt, utan de tre dimensionerna 
måste samspela. Det är därför värt att diskutera huruvida det finns en risk att ytterligare 
sektorer ser ett behov av att lägga till dimensioner som speglar deras fält, vilket i sin tur 
leder till förstärkt stuprörstänk. Exempelvis hänvisar Sveriges Arkitekter till fyra 
dimensioner, där teknisk hållbarhet utgör ett komplement till de vanliga tre dimensionerna 
(Ullstad, 2008). Sammantaget är det därför nödvändigt att diskutera huruvida en ytterligare 
dimension kommer att förstärka eller försvaga den sociala dimensionen? Inom ramen för 
Symbio City har man löst det genom att tala om en socio-kulturell dimension. 

 

Delaktighet och inflytande 
”Empowerment” framställs i den studerade litteraturen som en viktig åtgärd kopplad till 
den sociala dimensionen. Exempelvis trycker FN på att hållbar utveckling handlar om den 
enskilda människans möjligheter att påverka sitt liv och sin framtid: ”The truth is that 
sustainable development is fundamentally a question of people’s opportunities to influence their 
future, claim their right and voice their concerns. Democratic governance and full respect for human 
rights are key prerequisites for empowering people to make sustainable choices […]” (United 
Nations’ Panel, 2012: 3). Vidare lyfter Engström (2011: 59-60) att en viktig utmaning för att 
påskynda utvecklingen mot hållbar stadsutveckling handlar om att myndigförklara 
medborgarna. ”Att involvera medborgarna i en dialog om den hållbara staden – är den kanske 
största utmaningen som politikens makthavare står inför. Och samtidigt den största potentialen till 
omvandling med engagerade medborgare i styrhytten som ser längre än till sin egen bakgård”. 
Därmed blir arbete med att involvera medborgare i planerings- och utvecklingsarbete en 
fråga om delaktighet och demokrati – och om socialt hållbar utveckling. 



 

46 
 

Medborgarperspektivet i stadsutveckling lyfts också som en särkilt viktig faktor inom ramen 
för Symbio City-modellen.11 ”Achieving public involvement and participation in efforts to improve 
the environment is crucial for both short term and long term success. It is important to inform the 
residents in an area in the early phases of the planning process, and to establish mechanisms for taking 
their needs and preferences into account in the planning, implementation and follow-up of measures” 
(Ranhagen m.fl., 2011: 98). 

Förutom ”empowerment” finns även andra motiv till att arbeta med att öka 
medborgardeltagandet i samhällsutvecklingen. Medborgarna lyfts som en potentiell resurs i 
stadsutveckling exempelvis vid upprustning av bostadsområden. Följande citat är från 
Boverket (2010: 61): ”De boende har värdefulla kunskaper om hur bostadsområdet fungerar och i 
vilka avseenden det fungerar mindre bra. Den tid det tar att fånga upp de boendes synpunkter har 
man många gånger igen i ett senare skede då besluten är väl förankrade. Det har stor betydelse att de 
boende kan känna sig respekterade och lyssnade på”. En relation skapas mellan boende och 
hyresvärd, och delaktigheten och engagemanget som byggs upp leder till mindre 
skadegörelse och mindre omflyttning etc., menar Boverket. Vid sidan av delaktighet och 
demokrati tydliggör resonemanget ovan följande två motiv till att öka 
medborgardeltagande: att medborgarna utgör en kunskapskälla; samt att man behöver få 
dem med sig för att genomföra förändring. Båda dessa motiv handlar om att skapa 
effektivitet i utvecklingsarbetet. Sveriges kommuner och landsting (2011b: 15) är inne på 
liknande resonemang då man trycker på att den dialogmetod som väljs måste spegla 
huruvida syftet är att generera mer kunskap/information genom medborgarna, eller att ge 
medborgarna mer kunskap om ett visst beslut. 

Sveriges kommuner och landsting (2011b: 8) trycker på behovet av att inte genomföra 
medborgardialog alltför lättvindigt, utan att ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt, 
exempelvis genom att diskutera vad syftet med medborgardialog är – vad vinner 
kommunen respektive vad vinner den enskilda medborgaren. Vilka faktakunskaper vinner 
tjänstemännen, vilken effektivitet kan medborgardialog leda till och vilka är de 
demokratiska vinsterna? Man måste också ställa frågan om vilka förväntningar som skapas 
genom medborgardialogen. 

Sveriges kommuner och landsting (2011b: 26-27) säger: ”Alla medborgardialoger handlar om att 
skapa tillit och förtroende för de förtroendevalda och organisationen och är inget som ska behandlas 
lättvindligt eller adhoct. Det kräver vilja och intresse och ibland mod att involvera medborgarna i 
beslutsprocesser. Det måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och ge resultat. Samhället tjänar på 
ett större medborgarengagemang där vi tar ett gemensamt ansvar för våra gemensamma resurser och 
ett gemensamt ansvar för de värderingar vi vill ska råda. Utmaningen för kommuner och landsting är 
att stödja det lokala engagemang som finns, att öppna upp sina beslutsprocesser och lyssna på de 
kompetenta medborgare som finns överallt i samhället. Det handlar om att skapa ett gott rykte om 
kommunen/landstinget som tillsammans med sina medborgare utvecklar det lokala samhället”. 

 

 

                                                           

11  Även om Symbio City-modellen främst riktar sig till utveckling i utvecklingsländer är resonemanget ovan 
tillämpbart även i en svensk kontext. 
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Tabell 6: Hinder och trögheter kopplade till medborgardeltagande 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Det är viktigt att forma en riktning 
för utveckling underifrån, dvs. från 
medborgarna själva (Ahlqvist i 
Delegationen, 2011). 

Medborgardeltagande är en fråga 
om delaktighet och demokrati. 

Medborgardeltagande handlar 
också om att få effektivitet i 
utvecklingsarbetet, både genom att 
nyttja medborgarna som 
kunskapskälla och genom att 
förhindra senare problem genom 
att få dem ”med på tåget”.  

Även om politiker uttrycker att de 
ser det som viktigt att föra dialog 
med medborgare tidigt i processen 
visar erfarenheter att 
”medborgardialog i praktiken oftast 
sker i nära anslutning till själva 
beslutstillfället och där målet för 
dialogen primärt är att förankra det 
förslag som kommunen och landstinget 
föredrar” (SKL, 2011b: 12) 

Det är vanligt att man väljer 
dialogmetod först, och därefter 
försöker hitta på lämpliga frågor. 
(SKL, 2011b) 

Skapa lagstiftade metoder för 
beslutsprocesser och möjlighet att 
överklaga, och skapa mötesplatser 
där information om processen kan 
föras ut under processens gång 
(Ranhagen m.fl., 2011). 

Möt medborgarna där de är, gör 
detta i ett tidigt planeringsskede, 
och gör det på ett tydligt sätt. Vid 
sidan av de traditionella 
kommunikationssätten måste 
därför också nya utvecklas. 
(Boverket, 2010) 

Man måste också se till att olika 
kommunikationsmetoder används, 
t.ex. fysiska möten, digital 
information, skriftliga utskick, 
lokal-TV etc. (SKL, 2011b) 

Syftet med dialogen styr när i 
processen medborgarna ska 
komma in. Handlar det om att 
kartlägga behov för viss utveckling 
bör det vara tidigt i processen. Det 
kan ske senare om det handlar om 
idéer för olika 
förbättringslösningar. Det kan vara 
i samband med beslut om det 
handlar om att uppmärksamma 
beslutet. Likaså måste val av 
dialogmetod spegla huruvida syftet 
är att generera mer 
kunskap/information genom 
medborgarna, eller att ge 
medborgarna mer kunskap om ett 
visst beslut. (SKL, 2011b) 

”Att ge återkoppling till dem som 
deltagit är avgörande för om 
medborgarna ska känna förtroende och 
uppleva att medborgardialogen har 
varit meningsfull. Erfarenheter visar 
att medborgarna är kloka och förstår 
om det inte blir precis som de tycker 
eller föreslår. Genomförda 
utvärderingar visar däremot att det 
uppfattas som mycket viktigt av de som 
deltar att de får återkoppling inte bara 
av resultatet från medborgardialogen 
utan också på hur de förtroendevalda 
ser på det som kommit fram i dialogen. 
Detta anses som avgörande för om man 
ska vilja delta igen” (SKL, 2011b: 23). 

Ofta glöms återkoppling och 
utvärderingsfasen bort i 
medborgardialogarbetet. 

För att samverkan med boende vid 
områdesomvandling ska fungera 
måste de som involverar faktiskt 
vara beredda på att beakta 
synpunkter och idéer som 
framkommer, och återkoppling 
måste ges kontinuerligt. Det kan 
också vara pedagogiskt att 
återkomma med snabba resultat – 
även om syftet med arbetet är de 
långsiktiga effekterna. Dessutom är 
det viktigt att de involverade får 
vara med från början, och också 
sedan fortlöpande involveras i 
processen (Boverket, 2010) 
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Mental bild: Hållbar stadsutveckling kräver samverkan 
Såsom beskrivits tidigare finns i diskursen en samstämmig bild av att att förändrade 
förutsättningar för planering och utveckling innebär att aktörer – offentliga så väl som 
privata – måste samverka. Nedan fokuseras institutionella arrangemang i fråga om att 
organisatoriskt koppla samman olika aktörer som berörs av eller är involverade i arbetet 
med hållbar stadsutveckling. 

Med utgångspunkt i projektet Den Goda Staden menar Hansen & Cars att ”[i]nbyggt i 
begreppen ”samordning” eller ”integrerad planering” ligger en mångfald av aktörer, intressen, 
aktiviteter, etc. Själva poängen med en integrerad eller samordnad planering är att få denna mångfald 
att röra sig i en gemensam riktning. En grundläggande utmaning för samhällsplaneringen är därför 
att utforma planeringsprocesser på sätt som möjliggör för spridda verksamheter, agendor och 
planeringssystem att haka i varandra. Det kräver i sin tur insikt i och förståelse för hur dessa 
verksamheter, agendor och planeringssystem fungerar – både ur ett formellt och ur ett informellt 
perspektiv” (Hansen & Cars, 2011: 7). 

Tanken om samverkan mellan aktörer är en del i det ofta beskrivna skiftet ”from 
Government to Governance”. Planeringsteoretikern Patsy Healey (2007: 4) skiljer mellan tre 
typer av ’governance’: samverkan mellan offentliga aktörer på olika nivåer (’multilevel 
governance’), partnerskap och allianser mellan offentliga och privata aktörer, samt 
’empowerment of citizens’, vilket handlar om att involvera medborgare och svaga grupper i 
planering och utveckling. Nedan fokuserar jag på samspelet mellan offentliga och privata 
aktörer på olika nivåer. Medborgardeltagande behandlades däremot i föregående avsnitt och 
då kopplat till den sociala dimensionen med anledning av att medborgardeltagande inte 
enbart lyfts som en fråga om att få en grupp aktörer att röra sig i en gemensam riktning, utan 
också som en demokratifråga, att skapa engagerade samhällsmedborgare. 

 

Samverkan nödvändig pga. uppgiftens komplexitet 
Centralt i det svenska planeringssystemet är tanken om ett kommunalt planmonopol där 
kommunerna har (det formella) initiativet till planering och genomför planering. Miljö- och 
jordbruksutskottet trycker på att ”[s]tädernas utveckling är i första hand ett kommunalt ansvar 
som utövas enligt riksdagens beslut i lagstiftning om kommunalt självbestämmande och 
planmonopol” (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 7). Också Sveriges kommuner och 
landsting (2010: 1) trycker i sitt positionspapper på kommunernas roll i stadsutvecklingen 
och vikten av att politiska avvägningar görs på den lokala nivån, nära invånarna: ”Det är en 
kommunal och regional uppgift att skapa förutsättningar för människor att leva ett bra liv. […] Det är 
viktigt att kunna göra lokala politiska avvägningar och lösa intressekonflikter nära människorna”. 

Men, menar Sveriges kommuner och landsting (2008), dagens verklighet är komplex och 
påverkas av krafter såsom globalisering, regionalisering, konkurrens, och urbanisering, 
vilket innebär att det finns ett behov av samverkan både mellan offentliga aktörer på olika 
nivåer, med olika intressen, med olika sektorsperspektiv och kunskap, och mellan privat och 
offentligt. Kanske är det just detta som Sveriges kommuner och landsting i sitt 
positionspapper (2010: 1) - trots sin betoning på kommun – pekar på att den hållbara staden 
kan utvecklas först när olika parter och verksamheter lyckas samverka. Denna bild förs 
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också fram av Delegationen: ”Olika aktörer måste samverka med varandra för att åstadkomma 
resultat” (Delegationen, 2011: 7). Också olika sektorer inom en och samma organisation (t.ex. 
en kommun) antas behöva samverka. En utgångspunkt för Den Goda Staden-projektet är att 
”Frågorna som berörs när man arbetar med hållbar stadsutveckling är så komplicerade att man inte 
längre kan jobba stuprörsmässigt, utan hela organisationen måste arbeta tillsammans” (Hansen & 
Cars, 2011: 14).  

Att paradigmet om den täta staden medför ett behov av samverkan mellan olika aktörer är 
därmed dels en fråga om att få olika kompetenser och kunskaper, men också olika 
ansvarsområden, att samverka. Därtill är samverkan nödvändigt då omvandling i 
befintlig urban struktur kräver medverkan från berörda fastighetsägare. Dessutom är 
samverkan en ekonomisk fråga kopplad till att kommunernas minskade resurser gör det 
nödvändigt att koppla till andra aktörer med medel att genomföra förändring. Hansen & 
Cars menar att ”En faktor bakom behovet att genomföra olika organisatoriska förändringar är att 
kommunerna sedan ett bra tag tillbaka tvingats leva med allt mindre kommunala medel. Detta har 
bland annat lett till att kommunerna har behövt se sig om efter alternativ finansiering. Tidigare har de 
flesta kommuner, till följd av goda finanser, haft den övervägande kontrollen över den fysiska 
utvecklingen. Man har till exempel kunnat hålla sig med stort markinnehav och stå för investeringar i 
den allmänna infrastruktur som behövts vid utbyggnad, vilket gjorde att man inte var så beroende av 
de privata aktörernas goda vilja, och med den medföljande finansieringen. Erfarenheterna från [… 
Den Goda Staden-projektet] visar på att läget är förändrat. Idag är det inte längre kommunerna 
som ensamt är de viktigaste aktörerna i genomförandet av olika stads- och samhällsutvecklingsprojekt, 
utan kommunerna är i många fall i hög grad beroende av bland annat diverse privata aktörer för att 
kunna förverkliga dessa projekt” (Hansen & Cars, 2011: 13-14). 

Det är därför intressant att notera att en studie av 200 LIP- och Klimp-projekt visar på starka 
samband mellan måluppfyllelse och samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet 
(Bernow, 2009: 6). 

Sammantaget visar diskursens bild att även om planmonopolet visserligen innebär ett 
antagande om en stark roll, upplever många kommuner idag att deras förutsättningar att 
medverka i och påverka planering och samhällsutveckling skiljer sig mot tidigare. Man 
uppfattar dels att man har mindre resurser en tidigare, dels att man påverkas i allt högre 
grad av omgivningen och också att geografin för många av de frågor som måste hanteras 
sträcker sig bortom de egna kommungränserna, dels att strategiska allianser måste byggas 
mellan privata och offentliga aktörer på olika nivåer. (Fredriksson, 2011) 

 

Hinder för samverkan 
Flera potentiella hinder för samverkan framträder i den studerade litteraturen. Exempelvis 
beskriver Vinnova att stuprörstänk/sektorstänk kan utgöra ett hinder: ”Stadsplaneringen är 
navet i skapandet av städer och integrerar stadens infrastruktur, byggnader och grönområden. 
Utmaningarna handlar om att integrera delsystem och överbrygga olika tidsperspektiv för 
investeringar med en omfattande intressentgrupp. Oavsett ambitionsnivå innebär detta hög 
komplexitet i systemet. En nyckelutmaning är att systemets intressenter idag tenderar att agera i 
roller och uppdrag som är specifika för varje delsystem [dvs. stuprör]. Systemets effektivitet är 
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därmed beroende av hur väl intressenter skapar gemensamma lösningar under tidsperioder som är så 
långa att representanterna för systemets olika delar kanske hinner bytas ut många gånger. 
Utmaningen blir inte mindre av att olika beslutsnivåer – lokala, regionala och nationella – ofta gör 
anspråk på (eller frånsäger sig) ansvaret för planeringen i olika delsystem” (Vinnova, 2011: 9). 

Sveriges kommuner och landsting drar tanken om sektorspolitik ett steg högre upp i 
hierarkin då man menar att det ligger en utmaning i att ”Den rådande sektorspolitiken nationellt 
såväl som regionalt, riskerar att bli ett hinder för utvecklingen av våra städer. Den försvårar ett 
helhetsperspektiv. EUs och statens olika uppdrag och krav på kommunerna är många gånger direkt 
motstridiga. Det är ofta en stor utmaning när uppdragen ska realiseras i kommunerna och när 
avvägningar ska göras mellan de olika intressen som kraven föranleder. Dessutom sker ibland 
överenskommelser direkt mellan EU och kommuner genom frivilliga åtaganden som inte samordnas 
på nationell nivå. Idag uppstår ofta motstridigheter vid utbyggnad av hållbara städer på grund av 
konflikten mellan sektorsstyrning via statliga normer och kommunala politiska avvägningar. Det 
lokala politiska handlingsutrymmet har minskat över tid till förmån för europeisk och nationell 
sektorsstyrning. Utmaningar som uppstår är till exempel att klara miljökvalitetsnormerna för luft och 
buller vid förtätning av städer utan att andra viktiga kvaliteter går förlorade”. (Sveriges kommuner 
och landsting, 2010: 5) 

 

Institutionella hinder för samverkan 
Ovanstående antyder att det kan finnas organisatoriska hinder för samverkan. Exempelvis 
menar Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 8;38-39) att det faktum att det är många olika 
statliga och kommunala aktörer, myndigheter, departement och utskott som på olika sätt 
arbetar med frågor kopplade till hållbar stadsutveckling är en styrka. Men man påtalar också 
att det kan finnas svårigheter kopplade till otydligheter i arbets- och ansvarsfördelning – ofta 
ett resultat av vagt formulerade uppdrag - och pga. att den nationella samordningen är svag 
och det är otydligt vilken myndighet som har det övergripande sektorsansvaret för hållbar 
stadsutveckling – exempelvis rollfördelningen mellan Boverket och Delegationen. Boverket 
beskrivs som både hårt belastad och också ganska svag. Samma bild av att Boverkets 
ställning är svag och att man därmed saknar en nationell planmyndighet ”med ett tydligt 
sammanhållande ansvar för planering” lyfts av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2010: 
7-8). 

Vidare identifierar Kungliga Vetenskapsakademin (2010) att ett hinder för hållbar 
stadsutveckling är att det svenska planeringssystemet är fragmenterat och lider av bristande 
samordning och att man till skillnad från många andra europeiska länder saknar ”en 
övergripande fysisk planering med helhetsperspektiv på regional och nationell nivå”. Man saknar 
också de förutsättningar i form av tydliga regionala ansvarsområden som behövs för att 
kommunernas planering ska kunna sättas i ett regionalt sammanhang, och därtill är det brist 
på koordinering mellan olika lagstiftningar som rör stadsutveckling menar Kungliga 
Ingenjörs Vetenskapsakademin. 

Därtill kan ett hinder i fråga om samordning mellan aktörer vara att olika aktörers 
prioriteringar skiljer sig åt. ”Stadsutveckling har ofta inbyggda konflikter mellan motstridiga 
intressen, politiska mål och värderingar. Flera aktörer anser att det kan uppstå målkonflikter på grund 
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av att olika myndigheter prioriterar olika mål mellan och inom de tre dimensionerna av hållbar 
stadsutveckling (ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet)”.  

Om en slutsats av resonemanget ovan är att stuprör och sektorisering utgör ett hinder för 
samverkan och därmed för hållbar stadsutveckling, så är det också relevant att ställa sig 
frågan om vilka incitamenten egentligen är för aktörerna/de enskilda sektorerna att 
faktiskt arbeta med systemtänk? Deras intresse av ”status quo” kan tänkas vara starka, 
vilket i sin tur kan hålla tillbaka omställningen mot hållbar stadsutveckling. 

 

Skilda diskurser kan utgöra ett strukturhinder 
Inte bara institutionella strukturhinder utan också skillnader i perspektiv och diskurser kan 
utgöra en utmaning för samverkan mellan aktörer. En erfarenhet från Den Goda Staden är att 
”olika perspektiv hos verk och kommunala aktörer sätter käppar i hjulet för samhällsutvecklingen, det 
vill säga försvårar samhällsbyggandet” (Hansen & Cars, 2011: 16). Också Tornberg (2011: 53-54) 
lyfter att samverkan och möjligheten att nå tvärsektoriella överenskommelser kan försvåras 
av att olika aktörer har olika perspektiv, och därtill medför deras olika 
ingångsförutsättningar i fråga om professionella diskurser att de tolkar såväl uppdrag som 
diskussioner på olika sätt. Tornberg (2011: 59) menar att “by now it seems fair to conclude that at 
a very fundamental level, planning processes involving different sectors, organizations, administrative 
levels, etc. are characterized by different perspectives as a consequence of individuals and professional 
groups having different experiences, being involved in different situations characterized by different 
institutional contexts. These differences have a profound influence on the possibility to develop shared 
understandings of problems, goals, needs and other components of planning challenges. For plans and 
strategies to be effective in a multiperspective environment, they need to make sense to actors with 
different perspectives on what planning is all about”. 

 

Strategier för samverkan 
I strävan efter systemtänk kan följande citat från Sveriges kommuner och landsting (2010: 5) 
vara värt att ha i beaktande: ”För att nå en attraktiv och hållbar livsmiljö behövs ett 
helhetsperspektiv med både sektorskunskap och tvärsektoriell samverkan. Statens sektorsansvar på den 
nationella och regionala nivån måste kunna möta det lokala helhetsansvaret”. Som samma 
organisation uttryckte i en tidigare skrift innebär det att både hängrännor och stuprör 
behövs (Sveriges kommuner och landsting, 2008: 58).  

För att åstadkomma samverkan och för att denna samverkan ska leda till goda resultat talar 
planeringsteorin om behovet av att skapa gemensamma mentala bilder av problem, 
förutsättningar och mål vilka ligger till grund för en gemensam riktning för utveckling, som i 
sin tur utgör agendan för de strategier och åtgärder som beslutas, dvs. att man sätter 
ramarna för vilka framtida handlingar och beslut som är möjliga (Fredriksson, 2011). 
Tornberg (2011) talar om planering som ’meningsskapande’, dvs. att rama in idéer och 
kunskap i begreppsmässiga enheter, och därmed styra hur uppmärksamheten fokuseras. 
Detta handlar inte bara om att kommunicera, utan också om att övertyga inblandade aktörer 
om att handla på ett visst sätt – t.ex. att ett nytt tanke- och arbetssätt krävs för omställning 
mot hållbar stadsutveckling (Tornberg, 2011; Fredriksson, 2011). För att gå från vision till 
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handling krävs dock att överenskommelser i fråga om riktning för utveckling inte enbart är 
retoriska, utan att de faktiskt vunnit legitimitet hos berörda aktörer, något som enbart kan 
ske genom gemensamma processer (Fredriksson, 2011). Gemensamma processer kan handla 
om diskussioner (Civilutskottet, m.fl., 2010), eller som uttrycks av Sveriges Arkitekter -
”samtalet är planeringens viktigaste verktyg” (Ullstad, 2008: 51). Processerna kan också 
inkludera diverse olika aktiviteter, möten, workshops eller studieresor där den 
gemensamma bilden växer fram och förankras. Som påpekas av Sveriges Arkitekter tar 
sådana processer tid, men det innebär inte att processen som helhet förlängs, utan snarare att 
mer fokus läggs på det tidiga skedet. 

För att gå från ord till handling räcker det dock inte att vara överens, utan visioner och 
strategier måste länkas till genomförandemekanismer, det kan handla om att reda ut 
ansvarsfördelningen eller att koppla till budgetarbete i syfte att frigöra ekonomiska resurser 
att genomföra det man kommit överens om (Fredriksson, 2011). 

Teorin ovan bekräftas av diskursens bild av att samverkan måste ske i ett tidigt skede. 
Exempelvis menar Civilutskottet m.fl. att om transport- och stadsplanering och 
stadsplanering ska kopplas samman ”krävs diskussioner för att skapa gemensamma begrepp, 
problembeskrivningar, delmål och strategier – innan implementeringen har inletts” (Civilutskottet 
m.fl., 2011: 19, från Smidfelt Rosqvist & Ljungberg 2009). Också med utgångspunkt i 
projektet Den Goda Staden för Hansen & Cars fram behovet av samverkan i tidigt skede: ”En 
väldigt stor vinning med deltagandet i Den Goda Staden som flertalet aktörer poängterar är att man 
lärt sig att jobba på ett nytt sätt när det gäller samordning av trafik- och bebyggelseplanering. De 
menar att projektet har gett insikt i hur viktigt det är att man tidigt i en process/projekt samlar alla 
berörda och skapar en arena för det gemensamma samtalet. Alla måste ges möjlighet att påverka innan 
alltför mycket är alltför fastlagt. Aktörerna lyfter fram att det är viktigt att man tar upp frågor i tidiga 
skeden och inte väntar till det formellt skall tyckas något. Det har dessutom positiva effekter på 
slutresultatet. Det vill säga, genom att samverka så läggs många pusselbitar samman – olika aktörer 
kommer med olika kompetenser till bordet – och därmed kan man få en lösning som blir mer helhetlig 
och robust. En ytterligare insikt vad gäller arbetssätt är vikten av att man tillsammans börjar med att 
ta fram någon form av gemensam vision eller målbild för vad man vill med exempelvis ett visst 
område. Det är också viktigt att redan från början vara tydlig med vilka roller och mandat de olika 
aktörerna har [....]” (Hansen & Cars, 2011: 25). 

Också Delegationen (2011: 11-12) trycker på vikten av samverkan över sektorsgräns i tidigt 
skede: “Bra resultat nås om samverkan startar i tidiga skeden. Det förtroende som då byggs upp 
mellan parterna [kommuner och näringsliv] bidrar till att det går snabbare och smidigare att lösa 
de ibland svåra frågor som uppkommer i senare skeden”. Också Ranhagen lyfter fördelarna av 
samverkan i tidiga skeden: ”Det integrerade angreppssättet bygger på att människor med olika 
kompetenser och erfarenheter arbetar tillsammans och för in sina kunskaper och perspektiv i en 
gemensam planeringsprocess. Samverkan mellan olika aktörer behöver inledas i tidigare planerings- 
och projekteringsskeden för att få avsett genomslag. Då är möjligheterna att påverka stora och 
utredningskostnaderna låga. Senare i processen kan kostnaderna för att förändra fysiska strukturer 
och tekniska lösningar vara tusenfalt högre” (Ranhagen i Delegationen, 2011: 17). 
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Behovet av politiska visioner – hållbarhet som riktning 
Diskussionen ovan leder fram till frågan om politiskt visionsarbete. Syssner menar att ”[f]lera 
faktorer talar för att visioner – och de värden de kommunicerar – blivit ett allt viktigare inslag i den 
lokala politiken. Det kommunala uppdraget har vuxit och blivit allt mer komplext, samtidigt som 
antalet aktörer som deltar i styrandet av staden ökat”. Detta, menar Syssner, har banat väg ”för en 
styrning som är mindre detaljreglerad, och som istället verkar genom att skapa ramar, föreställningar 
och målbilder som i sig ska forma och influera de många beslutsfattarnas beslut. Visionen – den 
värdebaserade målbilden – har blivit ett verktyg för det man kan kalla metastyrning, som här kan 
beskrivas som en styrning av alla de som fattar beslut som på ett sätt eller annat påverkar en plats. 
(Syssner, 2011: 18) 

Just denna tänkta balans mellan riktning och flexibilitet framförs också av Delegationen 
(2011: 14) som trycker på behovet av politiska visioner i arbetet med hållbar stadsutveckling. 
Deras erfarenhet visar också att det genom politiskt ledarskap skapas handlingsutrymme för 
innovativa tjänstemän. 

Av denna anledning är det också intressant att notera att i flera av de studerade skrifterna 
beskrivs ’hållbar stadsutveckling’ inte som ett tillstånd - ett slutresultat - utan som en 
riktning. Detta framhålls exempelvis av Vinnova (2011) och av Sveriges Arkitekter (Ullstad, 
2008: 8). Också FN för fram denna tanke: “Sustainable development is not a destination, but a 
dynamic process of adaptation, learning and action. It is about recognizing, understanding and acting 
on interconnections – above all those between the economy, society and the natural environment […]” 
(United Nations’ Panel, 2012: 3). I det svenska perspektivet menar Sveriges Arkitekter att 
”För ett stadsbyggande som syftar till att öka hållbarheten och stadens värde behövs en gemensam 
kartbild och färdriktning” (Ullstad, 2008: 8). Denna långsiktiga riktning utgör spelplan för 
marknadens aktörer – riktning läggs fast samtidigt som det finns flexibilitet att hantera det 
som uppkommer under tidens gång, dvs. problem som måste lösas i det korta 
tidsperspektivet (Ullstad, 2008). 

 

En fråga om makt 
Diskussionen ovan kring samverkan gör det också nödvändigt att diskutera 
maktförhållanden mellan olika aktörer. För att åstadkomma systemtänk och helhetssyn 
krävs kunskap om maktförhållanden bakom sektorsmålen. Det är också nödvändigt att 
diskutera vilken/vilka aktörer som har makten att sätta agendan, vem som har 
tolkningsföreträde när den mentala bilden skapas – den som sätter framtida 
handlingsramar? 

 

Framgångsfaktorer för offentlig-privat samverkan 
Med anledning av att offentlig sektor inte har möjlighet att finansiera och genomföra den 
omställning som krävs för hållbar utveckling för FN fram behovet av att nyttja ekonomin 
som drivkraft: ”[…] The Panel therefore argues for using the power of the economy to forge inclusive 
and sustainable growth and create value beyond narrow concepts of wealth. Markets and 
entrepreneurship will be a prime driver of decision-making and economic change” (United Nations’ 
Panel, 2012: 5). Detta diskuteras vidare under avsnittet “styrmedel för hållbar utveckling”. 
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Vad gäller samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet tar Bernow (2009), utifrån en 
empirisk studie av LIP- och Klimp-projekt, fram följande framgångsfaktorer: 
• Att näringslivet har kunskap och förståelse för det offentligas villkor och intressen. 

Bernow (2009: 7) menar att ”ju bättre kunskaper näringslivet har om det offentligas intressen 
och villkor desto bättre har samverkan mellan näringslivet och kommun fungerat och sambandet 
är mycket starkt. På samma sätt, men med svagare effekt, leder svaga kunskaper om näringslivets 
intressen och villkor till låga betyg på samverkan – och vice versa”. 

• Att projektets mål är förankrade i näringslivets organisation. Bernow (2009: 8) menar att 
”ju bättre målen är förankrade hos näringslivsaktören desto bättre fungerade samverkan mellan 
näringsliv och det offentliga”. En informant i hans studie citeras: ”Det är viktigt att säkerställa 
att alla inblandade parter har samma målbild, får samma information och att detta stäms av 
löpande under projektets genomförande”. 

• Att näringslivet ser att de har ekonomisk nytta av sitt deltagande, på kort såväl som på 
lång sikt. Enligt Bernow (2009: 8) gäller sambandet att ”[j]u större ekonomisk nytta 
näringslivet ser desto bättre fungerar samverkan mellan näringsliv och det offentliga. Den främsta 
förklaringen till detta är att det finns ett mycket entydigt samband som visar att ju större den 
ekonomiska nyttan kan förväntas vara desto starkare incitament har näringslivet haft att 
medverka till att samverkan mellan näringsliv och det offentliga fungerat väl”. 

Som strategi för att skapa förutsättningar för framgångsrik samverkan menar Bernow 
därmed att man först och främst bör ”[...] säkerställa att de organisatoriska förutsättningarna för 
samverkan verkligen tillskapas. [... Det handlar om] täta initiala kontakter där innebörden i avtalen 
klargörs, att det fanns ansvariga kontaktpersoner med tydliga mandat, ansvarsfördelningen 
klargjordes tidigt etc. Har parterna därtill goda kunskaper om varandras villkor och intressen finns 
alla förutsättningar för en positiv samverkan mellan näringsliv och det offentliga. I den mån denna 
ömsesidiga förståelse är bristfällig utgör sannolikt goda organisatoriska förutsättningar en nyckel till 
en arena för ökade kunskaper och förståelse för den andra partens intressen och villkor” (Bernow, 
2009: 11). 
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Tabell 7: Hinder och trögheter kopplade till samverkan 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Samverkan mellan aktörer och 
över sektorsgränser är en 
förutsättning för hållbar 
stadsutveckling i dagens 
komplexa planeringsverklighet. 
(t.ex. SKL, 2008) 

 

Hinder för samverkan inom 
kommunen är t.ex. att alltför 
starka förvaltningar driver ”sina” 
frågor (SKL, 2008). 

Hinder för samverkan på statlig 
nivå är t.ex. att motstridiga 
normer och riktvärden kan skapa 
tolkningsproblem och konflikter 
(SKL, 2008). 

Otydligheter i arbets- och 
ansvarsfördelning, t.ex. pga. 
otydligt formulerade uppdrag.  
(Miljö- och jordbruksutskottet, 
2010) 

Sektorspolitik nationellt och 
regionalt försvårar ett 
helhetsperspektiv (SKL, 2010). 

Skillnader i regelverk. 

Sveriges kommuner och landsting (2010) lyfter 
följande sex förutsättningar för 
sektorsövergripande samverkan: 

• Politiskt ledarskap, men att 
handlingsutrymme också lämnas till 
tjänstemännen. 

• Helhetstänkande i budgetarbetet kan utgöra 
grund för samverkan genom att nyttja 
gemensamma resurser och förhindra 
dubbelarbete. Att söka ”besparingar” istället 
för att fokusera på ”kostnader”. 

• Både den politiska och 
tjänstemannaorganisationen måste uppmuntra 
och möjliggöra samverkan. Det kan handla om 
att laborera med nya sätt att organisera 
nämnder. Det kan också handla om hur de 
anställda lokaliseras fysiskt. 

• Metoder och verktyg för att skapa 
gemensamma mål, t.ex. scenarier, visioner, 
prognoser, mål, resp. kommunikationsverktyg. 
Arbetsmodeller som säkerställer att alla aktörer 
involveras samtidigt i processen. 

• Individuella incitament såsom uppskattning 
för initiativ till och arbete med samverkan, 
avsatt tid för samverkan, legitimitet för den 
egna yrkesrollen samt legitimering från 
ledningen för att samverka. 

• Uppföljning och utvärdering,  forskning och 
utveckling – Den Goda Staden och Uthållig 
kommun är exempel på projekt som kan 
användas för att sprida kunskap om 
samverkan. 

Skillnader i diskurser, intressen 
och uppdrag. 

Gemensamt målbildsskapande. 

Generera diskussioner som kan ”skapa 
gemensamma begrepp, problembeskrivningar, delmål 
och strategier – innan implementeringen har inletts” 
(Civilutskottet m.fl., 2011). 

Samverkan måste ske i tidigt skede (Hansen & 
Cars, 2011; Delegationen, 2011) 

Samverkan måste få ta tid, och det måste finnas 
utrymme att förankra processen och skapa 
gemenskap. Därtill måste samverkan vara 
långsiktig, så att ”spelreglerna håller över tid”, 
t.ex. genom en tydlig politisk vision. (SKL, 2008) 

 Svag nationell samordning samt 
otydlighet i fråga om vilken 
myndighet som har det 
övergripande sektorsansvaret för 
hållbar stadsutveckling. (Miljö- 
och jordbruksutskottet, 2010; 
Kungliga ingenjörs 
vetenskapsakademin, 2010) 

Utveckla stadspolitik (se nedan). 
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Behovet av en stadspolitik  
Som beskrivits inledningsvis framställs städerna som nödvändig fokus i arbetet med hållbar 
utveckling. Med anledning av detta är det intressant att se att i ett flertal av rapporterna lyfts 
behovet av en stadspolitik. Ett exempel är Sveriges kommuner och landstings 
positionspapper (2010: 3): ”Sveriges kommuner och landsting anser […] att Sverige behöver en 
nationell stadspolitik i syfte att främja och ge förutsättningar för en utveckling av hållbara städer, den 
ska utgå från och stödja den kommunala och regionala nivån i deras arbete […]. 

Också Sveriges Arkitekter lyfter fram behovet av stadspolitik, på såväl statlig, som regional 
och kommunal nivå. Man menar att det vore logiskt att utveckla en stadspolitik då staden är 
i fokus i hållbar utveckling: Idag har Sverige har en glesbygdspolitik, men saknar en 
stadspolitik. 

I flera fall lyfts stadspolitik främst som en möjlig strategi för att motverka bristen på 
samverkan över sektorsgränser. Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas & 
Arkitekturmuseet (2010: 4) Sektorsmyndigheterna definierar ’stadspolitik’ som ”en 
tvärsektoriell stadspolitik som utgår från människan och hennes behov. Betydelsen av att koppla 
samman ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter behöver klargöras som en framtida 
stadspolitisk målsättning. Att städer idag utvecklas i såväl en lokal, regional, nationell och global 
kontext är också väsentligt att poängtera, liksom sambanden mellan urbant och ruralt”. Man ser 
’stadspolitik’ som en arena där en mängd politikområden möts, t.ex. boende, naturmiljö, 
kultur, folkhälsa, ekonomisk konkurrenskraft, energi etc. 

Också Engström talar om vikten av stadspolitik. Enligt honom är stadspolitik nödvändigt 
pga. den omfattning och hastighet som krävs för omställningen till hållbar stadsutveckling: 
”Det handlar om en snabb omställning av samma omfattning som när industrialismen ersatt 
jordbrukssamhället. Det är en ansträngning som kräver full medverkan från alla offentliga nivåer: 
staten och regionerna vid sidan av kommunerna. Hela samhället, företag och medborgare måste bidra 
till en sådan utveckling” (Engström, 2011: 57-58). Han menar också att omställningen måste 
omfatta städerna i sin helhet och i sitt regionala sammanhang. 

Engström (2011: 49) lyfter behovet av rollfördelning på olika nivåer. Regionala aktörer 
behöver få tydligare roll- och ansvarsutdelning, eftersom det regionala sammanhanget är 
viktigt. Kommunerna, i sin tur måste sluta med frimärksplansplanering och istället utvecklas 
utifrån en samlad stadsutvecklingsstrategi. Detta kräver både kommunala investeringar och 
investeringar i samverkan med andra aktörer – offentliga och privata. ”Då gäller det också att 
strategin är tydlig med ansvar och roller i samverkan så att den kan granskas utifrån. Slutligen krävs 
också tydlighet med vad medborgarna själva och i förening förväntas ta ansvar för – det vi kan kalla 
sociala kontrakt”. (Engström, 2011: 57-58) 

 

Ett kritiskt perspektiv på ’stadspolitik’ 
‘Stadspolitik’ tycks därmed ses som en möjlighet i fråga om hållbar stadsutveckling. Även 
om begreppet i de studerade rapporterna tycks både vara lite luddigt och användas relativt 
brett, så förefaller en gemensam nämnare vara att det handlar om att skapa en politik som 
fokuserar på staden och som ser staden i sin en helhet (och som därmed undviker 
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stuprörstänk). Med hänvisning till tidigare resonemang är det dock värt att lyfta behovet av 
ett kritiskt förhållningssätt till stadspolitik. Exempelvis kan en fråga att diskutera vara hur 
säkerställa att stadspolitik inte blir en retorisk lösning på en kritik mot dagens stuprör, 
utan en grund för faktisk sammanlänkning mellan aktörer på olika nivåer? Vem ska 
ansvara för att detta blir av? Och hur säkerställs landsbygdens frågor i stadspolitiken?  

I en avhandling om stadspolitik i Malmö (Dannestam, 2009) reds begreppet ut såväl 
teoretiskt som praktiskt. I Dannestams definition handlar ’stadspolitik’ främst om en lokal 
politik, men till skillnad mot en ”kommunal politik” är det staden som markeras, och ofta 
handlar det också om storstadspolitik.12 Hon kopplar samman ’stadspolitik’ med framförallt 
två samtida fenomen. Det handlar om en ekonomiskt och tillväxtorienterad politik, och att 
denna drivs genom ”governance”. Hon beskriver hur en nätverkspolitik, och att ett 
ömsesidigt beroende mellan offentliga och privata aktörer i fråga om tillväxt ersätter 
partipolitiken. Det handlar också om entreprenöriella strategier såsom platsmarknadsföring. 
Stadspolitiken är, menar Dannestam (2009: 106) nära kopplad till en föreställning om 
(regional) konkurrens i fråga om tillväxt, ”Urban och regional konkurrens gör att lokala 
beslutsfattare måste vara inriktade på att fånga flöden av kapital (investeringar), produktion 
(företagslokaliseringar) och arbetskraft (åtråvärda grupper av människor) genom att öka platsens 
attraktivitet i syfte att stärka dess konkurrenskraft”. Detta synliggör därmed städernas roll som 
maktaktörer som kan – och bör – gå före i arbetet med hållbar utveckling (se resonemang 
inledningsvis i denna rapport). 

”I den stadspolitiska diskursen konstrueras staden som en enhet, vilken likt ett företag konkurrerar 
med andra städer om uppmärksamhet från potentiella investerare, inflyttare och besökare. Stadspolitik 
innehåller […] en diskursiv konstruktion av staden och dess ekonomiska utveckling som styrbar” 
(Dannestam, 2009: 111). 

 

Behovet av en forum- och arenabyggare 
Planeringsteoretiskt kan utveckling beskrivas som en mängd processer och beslut – 
informella såväl som formella – som ständigt pågår på olika nivåer i samhället, och som är 
mer eller mindre konkreta. Med hänvisning till tidigare resonemang kring samverkan kräver 
en hållbar stadsutveckling att sådana processer fångas upp och också formas in mot en 
gemensam riktning. Formandet av en riktning för utveckling sker i sammanhang som är 
öppna och där diskussionerna är lösa. Samtidigt är det här ramarna för framtida handlande 
sker. I planeringsteorin kan detta kallas forum. För att mer strukturerade processer, 
exempelvis översiktsplaneprocesser eller strategiarbete, vilka vi benämner arenaprocesser, 
ska ha verkan måste de stämma överens med den gemensamma bild och riktning som 
formas på forum (Fredriksson, 2011). 

                                                           

12 Det kan i detta sammanhang dock vara värt att notera att Dannestams avhandling är fokuserad på Malmö, 
vilket skulle kunna vara en förklaring till det lokala fokuset, som kan sägas skilja från de definitioner som 
beskrivits ovan utifrån de skrifter som studerats inom ramen för kunskapsöversikten. Men, som hon mycket väl 
påpekar, så behöver lokal politik (stadspolitik) inte bara vara lokal, detta då städer (särskilt de större) är del av 
processer och sammanhang som lika gärna kan beskrivas som såväl regionala som nationella och till och med 
globala (Dannestam, 2009: 287). Med andra ord, de fenomen som beskrevs inledningsvis i detta avsnitt. 
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Att sätta en agenda är ett sätt att skynda på omställningen mot hållbar utveckling, men det 
kräver att forum och arenor skapas på kommunal, regional och nationell nivå, där processer 
kan genomföras i syfte att få aktörer att röra sig i en gemensam riktning. 

I uppföljningen av statens satsning på hållbara städer 2010 konstateras att Delegationen 
faktiskt bidragit med att sätta en agenda. ”Den statliga satsningen på hållbara städer har gjort att 
frågan om hållbarhet i stadsutvecklingen har kommit i fokus, både i samhällsdebatten och i statliga och 
kommunala myndigheters arbete. Flera aktörer pekar på att satsningen har fått stor uppmärksamhet i 
medierna” olika aktörer lyfter att satsningen ”indirekt har påverkat agendan i den offentliga 
debatten”, och att ”staten genom satsningen visar en viljeriktning” (Miljö- och jordbruksutskottet, 
2010: 49). I uppföljningen av statens satsning på hållbara städer betonas vikten av att någon 
aktör tar över efter Delegationen (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 140-141). 

På en nationell nivå kan forum/arenabyggare också arbeta med att förskjuta diskursens 
innehåll genom att institutionalisera kunskap som sedan utgör underlag för de handlingar 
som sker. I denna rapport har några kunskapsområden där diskursen behöver föras framåt 
att pekats på.  

 

Medias roll för att sätta agendan 
På DN Debatt lyfte Johan Rockström och László Szombatfalvy i december 2011 hur den 
politiska agendan utgör en viktig nyckel för att skynda på omställningen till en hållbar 
utveckling. Författarna fokuserade då särskilt på förhållandet medborgare-media-politik. 
Den tes författarna drev var att i detta förhållande låg en anledning till att klimatmötet i 
Durban inte ledde till tillräckliga framsteg. Pga. den då högaktuella finansiella krisen fick 
klimatmötet inte tillräckligt med utrymme i media. Rockström & Szombatfalvy (2011) menar 
att det är naturligt att klimatförhandlingarna styrs av nationella intressen – snarare än av 
’mänsklighetens bästa’, detta då grundprincipen för ett lands demokrati är att de 
överenskommelser som beslutsfattarna fattar faktiskt överensstämmer med folkets vilja. 
Därför, menar de, måste man se till att majoriteten av befolkningen har en förståelse för 
komplexa klimatproblem och hur dessa kan lösas, och här menar Rocktröm & Szombatfalvy 
att ”medierna spelar en nyckelroll, eftersom de frågor som har genomslag i medierna prioriteras av 
beslutsfattarna, medan andra frågor sjunker undan”. Men – menar de – politikerna måste ta sitt 
ansvar att driva omställningen till ett hållbart samhälle även när det inte hamnar på 
löpsedlarna. 

 

Styrmedel för hållbar stadsutveckling 
Vid sidan av processuella och organisatoriska förutsättningar, krävs för hållbar utveckling 
också styrmedel och välfungerande planeringsinstrument. 

 

Kritik mot planeringsinstrumenten 
Idag förekommer kritik mot hur planeringsinstrumenten och planeringslagstiftningen 
tillämpas. Ullstad (2008: 43) menar att planmonopol och översiktsplan ger kommunerna bra 
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förutsättningar att styra mot hållbar utveckling. Men, studier visar att översiktsplanens 
potential ofta inte nyttjas, något som beror på hur planeringsinstrumentet och 
planeringsverkligheten uppfattas av kommuner. Exempelvis kan det handla om att 
arbetsbördan gör att kommunerna prioriterar den mer akuta detaljplaneringen och skjuter 
översiktsplanering på framtiden, att översiktsplanen ses av kommunerna som ett 
”överlastat” dokument som kräver alltför mycket arbete att ta fram eftersom och som 
resulterar i ett dokument som är svåranvänt, eller att kommuner uppfattar att 
översiktsplanen lämpar sig bäst för tillväxtkommuner (Fredriksson, 2011). En annan orsak 
som förs fram är att lagstiftarens antagande om att kommunen leder planering och byggande 
är föråldrat - idag har privata aktörer ekonomiska resurser som ger dem såväl initiativ som 
möjlighet att sätta ramarna genom att erbjuda färdiga projekt - färdiga paket i form av 
detaljplaner (Ullstad, 2008: 52). En liknande kritik framförs också av Kungliga 
Vetenskapsakademin (se vidare tabellen). Ytterligare en kritikpunkt mot dagens 
planeringsinstrument rör att de inte svarar mot komplexiteten i dagens stadsutveckling, 
vilken uppfattas som högre än tidigare (Fredriksson, 2011). 

Med anledning av det åberopade behovet av att fokusera på staden i hållbar utveckling är 
det också intressant att notera att Sveriges Arkitekter lyfter följande problematik i fråga om 
planeringsinstrumenten. ”Det finns inte någon planform för hela staden. I dagens planering, enligt 
PBL, finns inte någon plan som hanterar relationerna mellan olika stadsdelar eller gestaltar samband 
och platser. I en lite större stad kan ”stadsplanen” idag bestå av ett tusental detaljplaner. Mellan den 
kommunala översiktsplanen, som ska täcka hela kommunen, och detaljplanen, som knyts till det 
aktuella byggprojektet, finns ett stort tomrum. Det är viktigt att ta ställning till frågor som rör 
helheten som till exempel stadens profil och karaktär, vägval för en hållbar utveckling, samband och 
orienterbarhet, olika stadsdelars betydelse och funktion i staden, lokalisering av gemensamma 
institutioner och platser. För detta finns idag inte någon lagstadgad planform. Det är upp till varje 
kommun att hitta sitt eget sätt” (Ullstad, 2008: 23). 

Det framförs också kritik mot att regleringen av genomförandefrågor (t.ex. marklösen, 
anläggning av gator, VA, iordningställande av park, samt finansieringsfrågor) är föråldrat 
och icke ändamålsenligt, och att reglerna saknar legitimitet hos såväl kommun som 
exploatör (Dir 2011: 104). 

 

Styrmedel för hållbar utveckling 
Tillväxtanalys (2011) diskuterar i en rapport behovet av att utveckla styrmedel i syfte att 
driva på omställningen mot hållbar stadsutveckling. Man menar att utmaningen ligger i att 
”dagens produktions- och konsumtionsmönster måste förändras, såväl som energimixen och de 
transportsystem som möjliggör den globaliserade ekonomin och alla dess fördelar. För att detta ska 
vara möjligt behöver nya styrmedel introduceras som gör omställningen lönsam även i ett kortare 
perspektiv och därigenom påskyndar övergången till ett mer hållbart ekonomiskt system. Erfarenheten 
visar att den mix av styrmedel som finns idag inte räcker till för det” (Tillväxtanalys, 2011: 7-8). 

Detta handlar därmed om att se ekonomi och konkurrens som drivkraft för hållbar 
utveckling, något som kräver att incitament och styrmedel, men också motkrafter, skapas för 
att få aktörer att röra sig i önskad riktning (se vidare i tabellen). 
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I tidigare avsnitt har olika typer av styrmedel nämnts, exempelvis kopplat till 
energianvändning och till bostadsfrågor, både på statlig och kommunal nivå, men också 
behovet av bättre samordning av styrmedel har framförts. 

I Tillväxtanalys rapport (2011: 10-13) skiljer man mellan följande typer av styrmedel: 
• Lagar och regleringar, vilka man menar är det vanligaste instrumentet, troligtvis pga. att 

det ”är enkelt att utforma och redovisa som åtgärd mot miljöförstöring”. Det kan handla om 
lagar för att effektivisera energianvändning, för att minska utsläpp, eller för att reglera 
bilanvändning. En problematik här kan handla om att lagstiftning ses som 
motsägelsefull, eller svårbegriplig. Det kan också handla om att lagstiftning inte 
efterföljs, och hur överträdelser i så fall hanteras. En målkonflikt i fråga om regelverk 
som identifierats av Miljö- och jordbruksutskottet rör upphandlingsregler som både 
hindrar och möjliggör användandet av ny miljöteknik i stadsutvecklingsprojekt (Miljö- 
och jordbruksutskottet, 2010: 8). 

• Marknadsbaserade styrmedel, skatteavdrag och subventioner. Här kan det handla om 
”morot”, dvs. olika former av subventioner om man arbetar i en hållbar riktning. På 
statlig nivå finns också styrmedel för hållbar stadsutveckling såsom ekonomiska stöd till 
hållbar utveckling, t.ex. LIP och Klimp. Det kan också handla om ’piska’ i form av skatter 
och avgifter, t.ex. energi- och koldioxidskatt på fossila bränslen i syfte att minska utsläpp 
av växthusgaser från bostäder och lokaler, en satsning som infördes 1991 och som också 
bidragit till utsläppsminskningar (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010: 32-34). 

• Standarder och certifiering. Detta kan utgöra ett instrument för att ”få företag och 
konsumenter att ”välja rätt””. LEED och BREEAM är två certifieringskoncept som idag 
testas i Sverige. 

Tillväxtanalys (2011: 13) slutsats är att ”för att effektivt driva på en mer hållbar utveckling måste 
hela tiden styrmedelsmixen uppdateras”.  

  



 

61 
 

Tabell 8: Hinder och trögheter kopplade till styrmedel 

Förståelse av problematiken Hinder Åtgärd 

Planeringsinstrument 

Planeringssystemet bygger på en 
tanke om ett kommunalt 
planmonopol. ÖP har en central 
roll i planeringssystemet. Men 
systemet är föråldrat, dels är 
komplexiteten och takten i 
samhällsutvecklingen högre idag 
än tidigare, dels har privata i allt 
högre grad makt att sätta 
handlingsramarna. (Kungliga 
vetenskapsakademin, 2010; Ullstad, 
2008, Fredriksson, 2011) 

 

ÖP-instrumentet fungerar inte 
såsom tänkt. Många kommuner 
saknar aktuella ÖP. ”Konsekvensen 
har i många fall blivit översiktsplaner 
utan politisk tyngd, med en kortsiktig 
kommunal plan- och markberedskap 
som följd” (Kungliga 
vetenskapsakademin, 2010: 21). 

Många ÖP är uddlösa, de har en 
optimistisk ton som ger sken av 
”konsensus och positiv 
marknadsföring” medan problem 
och konflikter undviks. 
Utredningar och 
konsekvensanalyser saknas, och 
man lyfter inte heller fram 
intressekonflikter och alternativa 
perspektiv.  (Kungliga 
vetenskapsakademin, 2010: 25) 

Vad gäller detaljplanering har 
kommunen visserligen det formella 
ansvaret, men idag ligger initiativet 
ofta hos byggherrar som format 
projektens innehåll redan innan 
planarbetet inleds. Därmed har 
kommunen svårt att styra DP 
utifrån helhetssyn och egna 
långsiktiga 
stadsutvecklingsambitioner, 
särskilt som DP ofta är avgränsad 
och anpassad för ett specifikt 
projekt. (Boverket, 2010) 

ÖP måste aktualiseras i enlighet 
med lagstiftningen. 

ÖP måste politiskt identifiera 
faktorer av strategisk betydelse för 
utvecklingen och också åtgärder 
som kan påverka utvecklingen i 
den riktning som eftersträvas. En 
problemorienterad analys måste 
finnas och man får inte komma till 
konsensus allt för tidigt. 

En välfungerande 
översiktsplanering kräver 
kompetensförstärkning. Det kräver 
också en ”ny regional administration 
med ansvar för en rikstäckande 
regional planering”. Därtill behövs 
”[…] ett tydligare ansvar inom 
departement och 
myndighetsorganisationen för tillsyn, 
rådgivning och erfarenhetsåterföring 
inom samhällsplanering – det vill säga: 
en tydligare politik för den fysiska 
samhällsplaneringen på alla nivåer”. 

En översyn av planeringssystemet 
behövs, exempelvis bör PBL och 
MB samordnas. 

En samordnad forskning och 
utveckling för kompetent 
samhällsbyggande måste 
prioriteras. 

(Kungliga vetenskapsakademin, 
2010) 

”Regeringen vill öka byggandet i 
Sverige. Ett viktigt sätt att nå målet är 
att se över det regelverk som omgärdar 
byggfrågorna och göra reglerna enklare 
och mer överskådliga” 
(pressmeddelande 2011-11-28, 
Regeringskansliet). 

PBLs genomförandebestämmelser 
är utformade med utgångspunkt i 
förhållanden i mitten av 1980-talet. 
Idag är förhållandena mellan 
privata och offentliga aktörer ett 
annat. 

Regleringen av frågor såsom 
marklösen, anläggning av gator, 
VA-frågor, iordningsställande av 
park, samt finansiering och 
fastighetsrättsliga frågor är inte 
ändamålsenliga idag. 

Den flexibilitet som idag antas vara 
nödvändig saknas, bestämmelserna 
har inte legitimitet hos vare sig 
kommuner eller exploatörer, och de 
anses dessutom vara administrativt 
betungande. Resultatet är att 
reglerna ofta frångås och istället 
förhandlar kommunen och 
exploatören genom 
exploateringsavtal för att reglera 
marköverlåtelser, finansiering etc.  
Problemet med detta är dels att 
förhandlingar kan bli utdragna och 

Regeringen tillsätter en utredning 
kring frågor som rör 
plangenomförandeprocessen, t.ex. 
finansiering av gator och parker, 
huvudmannaskap för allmänna 
platser, bestämmelser kring 
exploateringsavtal. Sambandet 
mellan olika bestämmelser om 
plangenomförandet bör vara 
uppenbart – tydligt, effektivt och 
transparant - och bestämmelser för 
gatukostnader och 
exploatörskostnader bör utgå från 
ett helhetsperspektiv. Dessutom är 
det viktigt att systemet är 
kostnadseffektivt men också 
främjar konkurrens. Därtill är det 
viktigt med insyn i processen för 
t.ex. medborgarna. (Dir. 2011: 104). 
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därmed försena och fördyra 
projekt; dels att det skapar 
bristande insyn i de 
överenskommelser som görs. Vid 
sidan av bristande transparens 
leder detta till bristande 
förutsägbarhet, och mindre företag 
får svårt att hantera den 
ekonomiska risken av en eventuell 
utdragen process vilket kan leda till 
att de skuffas undan till förmån för 
större byggherrar. (Dir. 2011: 104) 

Dessutom ska Boverket och 
Statskontoret analysera och 
förbättra kommunernas 
tillämpningar av regelverken, t.ex. 
planberedskap och markanvisning. 

Offentlig upphandling 

Offentlig upphandling kan 
användas som medel för att verka 
för samhällspolitiska mål som 
avser miljöhänsyn, sociala och 
etiska hänsyn. Samtidigt som 
konkurrensen på marknaden 
tillvaratas kan myndigheternas 
köpkraft nyttjas för att driva på 
hållbar utveckling, och för att 
skapa ökade affärsmöjligheter för 
små och medelstora företag. (Dir. 
2010: 86; SOU: 2011: 73). 

Offentlig upphandling har stor 
påverkan på samhällsekonomin. 
Den är omfattande, omfattar stora 
summor, men är också av 
varierande komplexitet (från inköp 
av kopieringspapper till byggande 
av nya sjukhus) och med en 
heterogen samling leverantörer. 
(Dir. 2010: 86) 

Sverige har utvecklat en nationell 
handlingsplan för miljöanpassad 
offentlig upphandling, och 
kommuner och landsting gör också 
eget arbete i frågan. Man önskar 
dock att inte bara miljö, utan också 
sociala och etiska hänsyn ska tas. 
(Dir. 2010: 86) 

 

Ibland påstås att 
upphandlingsreglerna hindrar 
myndigheter att göra goda affärer 
genom att tillvarata konkurrensen 
på marknaden (Dir. 2010: 86). 
Regelverket anses vara betungande 
för både köpare och säljare. 
Dessutom saknar offentlig sektor 
helhetssyn i sin upphandling. ”Det 
kortsiktiga perspektivet beror bland 
annat på det s.k. stuprörstänkandet 
som förvaltningsstrukturen och 
budgetsystemet bidrar till. Synsättet 
leder inte sällan till att produkter med 
ett billigt inköpspris väljs trots att 
kostnaden blir högre på längre sikt och 
att produkten kan vara sämre ur ett 
miljöperspektiv” (SOU: 2011: 73) 

Lagen om offentlig upphandling 
kan ”utgöra ett hinder när 
kommunerna vill testa och introducera 
ny miljöteknik som ett led i en hållbar 
stadsutveckling”. Man tenderar att 
använda sig av beprövade 
produkter och tjänster istället för 
att nyttja små företag med ny 
teknik. (Miljö- och 
jordbruksutskottet, 2010: 37) 

Ramavtal styr mot större 
leverantörer och försämrar 
konkurrensen. (SOU: 2011: 73). 

Små och medelstora företag 
upplever att det är komplicerat och 
tidskrävande att lämna anbud, och 
saknar ofta den kapacitet som 
krävs pga. omfattande kontrakt. 
Därtill ställs irrelevanta krav, och 
krav följs inte upp vilket leder till 
att oseriösa företag får kontrakt 
utan avsikt att leva upp till kraven. 
(SOU 2011: 73) 

”[...] Istället för att ställa detaljerade 
produktkrav bör upphandlingen 
specificera vilken funktion som 
eftersträvas. På så sätt kan offentlig 
upphandling lämna ett viktigt bidrag 
till innovationer och gröna 
tekniksprång. Beställarna och 
upphandlarna besitter en stor potential 
som utvecklare av den offentliga 
sektorn”. För att denna ska tas 
tillvara krävs vägledning för 
funktions- och prestandabaserad 
upphandling samt regler som 
tillåter informationsutbyte. 

Elektronisk upphandling skulle 
kunna förbättra möjligheten för 
små och medelstora företag att 
delta i offentliga upphandlingar, 
vilket i sin tur kan ha positiv 
inverkan på konkurrensen. (SOU: 
2011: 73) 

Hållbarhetskraven på en vara får 
inte avgränsas till 
användningsfasen utan måste ses 
ur ett livscykelperspektiv. 

”En förbättrad nationell 
upphandlingsstatistik skulle kunna 
belysa om, när och i vilka typer av 
upphandlingar det är viktigt att vidta 
åtgärder för att öka konkurrensen”. 
För att förbättra situationen för små 
företag behövs dessutom 
uppföljning och utvärdering, samt 
ökad användning av elektroniska 
lösningar, möjligheter till 
förhandling, förändrade regler om 
ramavtal, samt införande av 
valfrihetsförfarande inom LOU. 
(SOU 2011: 73) 
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Behov av kunskapsuppbyggnad för hållbar stadsutveckling 
Inom flera av sakområdena, exempelvis kring segregation och kring energieffektivisering, 
har kunskapsbrist lyfts fram som hinder mot hållbar stadsutveckling i de studerade 
publikationerna. Därtill lyfts kunskapsbrist i fråga om ett helhets- och systemperspektiv 
fram i flera fall. Exempelvis menar Delegationen (2011: 33) att det är ett hinder för hållbar 
stadsutveckling att forskningen är splittrad och otillräcklig i förhållande till 
kunskapsbehoven. Samma problem lyfts av Kungliga Vetenskapsakademin: ”Forskning och 
erfarenhetsåterföring inom samhällsplaneringsfältet är begränsad idag. Det kan konstateras att endast 
0,7% av forskningsrådens totala finansieringsvolym om 8-10 miljarder kronor/år går till forskning om 
hållbar stadsutveckling”. (IVA, 2010: 8, från Nolmark, Jarnhammar, Edfedt-Sjöling 2009). På 
liknande sätt lyfter Miljö- och jordbruksutskottet (2010: 149) att ”Delegationen har konstaterat 
att det finns en stor potentiell finansieringsresurs hos berörda myndigheter, forskningsråd m.fl. men 
att endast en marginell andel används till tvärsektoriell forskning och utveckling inom 
stadsutvecklingsområdet. Delegationen uppskattar denna andel till mindre än 1% av den totala 
finansieringsvolymen hos de större forskningsfinansiärerna”. Miljö- och jordbruksutskottet 
påpekar också att forskning om hållbar utveckling kan vara svår att avgränsa eftersom det 
rör sig över många olika kunskapsfält. Man pekar också på att det idag saknas en myndighet 
med huvudansvar för forskning om hållbar utveckling. Sveriges kommuner och landsting 
(2010: 5) menar i sin tur att spretigheten i forskning, forskningens teorifokus, samt den svaga 
forskningsbudgeten bidrar till bristen på helhetsperspektiv. 

För att öka kunskapsuppbyggnaden föreslås mer resurser till forskning. I Sveriges 
kommuners och landstings positionspapper (2010: 3) framförs att ”Sveriges kommuner och 
landsting anser: Att staten ska fokusera och öka satsningen på forskning för stadsutveckling”. 
Kungliga Vetenskapsakademin framhåller starkt ”behovet av ökad resurstilldelning när det gäller 
forskning om hållbar stadsutveckling. Vi ser behovet av olika forskningsfinansiärer som har möjlighet 
att stödja projekt med olika infallsvinklar och vetenskapliga perspektiv. Men vi vill också framhålla 
behovet av en ökad samordning mellan de olika råden i syfte att förbättra förutsättningarna för fler 
forskningsmiljöer att växa” (Kungliga Vetenskapsakademin, 2010: 13).  

I Delegationens promemoria till Utbildningsdepartementet uppges följande: ”De stora 
samhällsutmaningarna i svenskt och globalt perspektiv finns i våra städer. För att lösa städernas ofta 
sammansatta problem krävs ny kunskap som växer fram i samverka mellan universitet, näringsliv och 
offentliga myndigheter. Vårt samhälle och dess utveckling behöver tvärvetenskap som fokuserar på att 
lösa komplexa problem. Samtidigt måste den stora kunskapspotential som ligger i större 
stadsutvecklingsprojekt tas om hand mer målmedvetet och systematiskt. Delegationen för hållbara 
städer anser därför att det behövs en kraftig utökning av forskningsanslagen inom 
stadsutvecklingsområdet för att säkra ett svenskt fungerande kunskaps- och innovationssystem för 
utveckling av städer och tätorter. Syftet är att stärka systeminriktad forskning och utvecklingsarbete, 
att bygga upp ett nationellt nätverk av 4-5 nationella forskningscenter (inklusive det redan 
existerande Mistra Urban Futures i Göteborg) och att satsa på FUD (forskning, utveckling och 
demonstration) och pilotanläggningar”. Man pekar på att ett utfall av en sådan satsning kan 
vara att stärka svensk export av miljöteknik och tjänster som ”vilar på en solid kunskapsgrund”. 
Man betonar vikten av en tät koppling mellan forskning och praktik, och föreslår också att 
stat, kommuner och näringsliv, tillsammans med forskningsfinansiärerna bidrar finansiellt. 
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(Delegationen 2011b). Man menar att forskningen idag är starkt splittrad och generellt också 
kortsiktig (men menar att Mistra Urban Futures utgör ett undantag). 

 

Behov av kunskapsspridning 
Men kunskapsuppbyggnad handlar inte enbart om att generera ny kunskap utan också om 
att sprida befintlig sådan. 

En av Delegationens uppdrag är att hantera ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara 
städer, främst riktat mot ny- och ombyggnation (både investeringsstöd och planeringsstöd) 
och framförallt riktat mot klimat och minskade utsläpp av växthusgaser (Miljö- och 
jordbruksutskottet, 2010: 8). Tanken har varit att det ekonomiska stödet ska gå till projekt 
som kan ”visa potentialen i utvecklingen av hållbara städer, vara demonstrationsobjekt och 
underlätta spridning och export av hållbar stadsplanering, miljöteknik och kunnande” 
(Delegationen, 2011: 8). Delegationen har också haft till uppgift att ta hand om och föra 
vidare den kunskap kring de metoder och goda exempel som genererats genom satsningen 
(Dir. 2011:29). En erfarenhet Delegationen dragit utifrån sin verksamhet är att genom att 
bidra med statligt stöd projekt skapas ”goda exempel” och utveckling av praxis vilket i sin 
tur bidrar till kunskapsspridning både i Sverige och internationellt. ”Det statliga stödet ger en 
viktig hävstångseffekt i flera led” (Delegationen, 2011: 11). 

 

Hållbara städer som exportvara – ekonomi som drivkraft för hållbar stadsutveckling 
En del i Delegationens uppdrag har varit att främja arbetet med miljöteknikutveckling och 
affärspotentialen inom hållbart stadsbyggande (Dir. 2011:29). Här blir hållbara städer en 
ekonomisk fråga kopplad till svensk export. Därmed blir också ekonomi en drivkraft för 
hållbar stadsutveckling. I förordet på Vinnovas rapport framträder följande bild: ”Sverige är 
ett exportberoende land som framgångsrikt skapat tillväxt, arbete och välstånd genom att företag 
utvecklat internationellt konkurrenskraftiga innovationer. Fortsatt konkurrenskraft och tillväxt 
förutsätter dock att nya innovationer ständigt utvecklas för framgång på nya och växande marknader, 
i en allt hårdare global konkurrens. Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige syftar till att identifiera 
framväxande globala tillväxtområden och beskriva svenska företags möjligheter, roller och ambitioner 
inom dessa” (Vinnova, 2011: 3). 

Vinnova ser stora möjligheter för Sverige att exportera koncept produkter och tjänster 
kopplade till hållbar stadsutveckling: ”Sammanfattningsvis är den potentiella marknaden för 
hållbara städer lösningar i det närmaste oöverblickbart stor. Marknaden omfattar också många 
områden och inrymmer ett stort antal kompletterande men också konkurrerande områden. Hur stor 
del av potentialen som realiseras beror på i vilken utsträckning investeringarna framåt är hållbara och 
hur de integreras. Det är i sin tur en fråga om ambition och betalningsvilja. Om befintliga ambitioner 
och politiska mål ska uppfyllas långsiktigt kommer alla investeringar och aktiviteter behöva ställa om 
mot hållbara lösningar så snart som möjligt. Detta skulle innebära en förändring i samma 
storleksordning som den industriella revolutionen som ägde rum i övergången från jordbrukssamhälle 
till industrisamhälle. Men på betydligt kortare tid” (Vinnova, 2011: 43). 
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Svensk Fjärrvärme m.fl. (2010) lyfter möjligheten att exportera svenska systemlösningar i 
fråga om ’urbana (tekniska) system’. ”Svenska lösningar exporteras med framgång till en rad 
länder. Vårt kunnande sprids över världen för att bygga upp infrastruktur för hållbara städer. Det 
gäller dels tekniken, som anläggningar för biogas, förbränning och vattenrening, men också 
planeringsprocessen, den som av många betraktas som grå och tråkig”. Exempelvis lyfts Kina som 
ett land intresserat av svenska lösningar. 

Av Vinnova (2011) lyfts möjligheten för företag att få lönsamhet genom att sälja lösningar på 
hållbarhetsproblem, och exempel på tjänster som föreslås är: 
• Materialval, arbetsmodeller och design kopplade till bygg- och anläggningsverksamhet, 

livscykelperspektiv, eller minskad energianvändning. 
• Infrastruktur – energianvändning (smart grids, energieffektivisering, fjärrvärme/-kyla, 

förnybar energi etc.), vatten och avfall (reduce, reuse, recycle – man kan t.ex. tjäna pengar 
på att återanvända råmaterial koppar etc. eller att nyttja avfall till energi). 

• Kommunikation och transporter – ”en av världens största branscher”. Det kan handla om 
nya bränslesnåla fordon, men också alternativ såsom kollektivtrafiksystem och cyklande.  

• Offentliga tjänster – ”Staden tillhandahåller också en rad tjänster till näringsliv och sina 
invånare. Offentliga tjänster innefattar både operativ verksamhet och koordinering av 
tjänsteleveranser i olika system (styrning, planering och budgetallokering). Därför representerar 
offentliga tjänster både styrmedel och en betydande köpkraft. Det är staden som är den främsta 
kravställaren på hållbara städer”. 

Därtill lyfts stadsplaneringsmodeller fram som en möjlig exportprodukt. 2002 lanserade 
Sveriges regering ett initiativ som sedan 2008 går under namnet Symbio City. Ambitionen 
med Symbio City är att utgöra en modell för utveckling som utgår från helhets- och 
systemtänk, metoder som utvecklas utifrån svenska erfarenheter, t.ex. i samband med 
Hammarby Sjöstad, och som kan exporteras till områden i t.ex. Afrika och Asien där det 
finns ett starkt behov av förbättrade miljösystem och också av styrsystem. Tanken med 
Symbio City konceptet är ”to promote an integrated and multidisciplinary approach by focusing on 
possible synergies between different subsystems or fields of action, as this may contribute to better 
solutions in the end and a more efficient use of natural resources for sustainable urban development 
coupled with poverty alleviation” (Ranhagen m.fl., 2011: 4). Det handlar också om en 
processuell samverkansmodell. 

Enligt Vinnova har Sverige en ”bank med goda exempel” som utgör potentiella exportvaror. 
Visserligen är ”det tekniska försprång som Sverige skaffade sig i och med den tidiga fokuseringen på 
miljöområdet […] inhämtat. Ett flertal länder kan leverera likvärdiga lösningar”, men svenska 
städer vinner priser och uppmärksammas internationellt för bästa miljö, och 
demonstrationsområden lockar mängder av besökare (Vinnova, 2011: 73). Särskilt exempel 
från Stockholm (Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Europasmiljöhuvudstad) och 
Malmö (Bo01, Västra hamnen, kvarteret Fullriggare, Augustendal, Fokus Rosengård) spelar 
stor roll för svenska företags internationella uppdrag, menar Vinnova (2011: 75). 
”Sammantaget kan vi konstatera att Sveriges företag är positionerade för att delta i en framväxande 
marknad för hållbara städer. Näringslivets kunskap och intresse är stort, företagen har ofta ambitiösa 
miljömål och ser en ekonomisk nytta av att satsa på hållbarhet” (Vinnova, 2011: 76). Också i 
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uppföljningen av Statens satsning på hållbara städer konstateras att ”Miljöteknikexporten från 
Sverige ökar och Symbio City fungerar bra. Många aktörer arbetar med miljöteknikexport” (Miljö- 
och jordbruksutskottet, 2010: 150). 

 

Hinder och förutsättningar för export av hållbara städer 
”För att hållbara städer ska vara något mer än visioner krävs att grundläggande 
marknadsförutsättningar är etablerade. En nyckelfaktor kommer att vara förmågan att integrera 
många aktörer och få dem att samverka. Det gäller styrning, finansiering, investeringar och 
driftsverksamhet […]” (Vinnova, 2011: 12-13). Man lyfter behovet – och svårigheterna – med 
att hitta spelregler (reglering, upphandling, integration) mellan olika nivåer och olika länder. 
Likaså lyfts behoven av finansieringsmöjligheter (finansieringsformer, affärsmodeller, 
kontraktsformer) som medger fungerande affärsmodeller. ”Dessa faktorer är viktiga för alla 
parter – både beställare och leverantörer – i en uppgörelse. Marknadshinder och trögheter i systemet 
kan ofta kopplas till att förutsättningarna saknas eller att parternas perspektiv inte sammanfaller”. 
(Vinnova, 2011: 60). 

Hinder för marknaden för hållbara städer är exempelvis överdriven reglering, 
marknadsfragmentering (dvs. brist på helhetssyn), brist på integration och brist på 
etablerade affärsmodeller, menar Vinnova (2011: 70). 

En ytterligare tröghet är kopplad till de enskilda företagens förutsättningar: ”För att ett 
betydande nationellt exportvärde inom hållbara städer ska kunna uppstå krävs emellertid att företagen 
har förutsättningar att nå ut internationellt. Många svenska företag inom området är små och behöver 
först kunna växa på en hemmamarknad innan de har den erfarenhet och de finansiella förutsättningar 
som krävs för internationell expansion. De mellanstora företagen, liksom de största är ofta redan 
internationella vilket innebär att tillväxt i området inte nödvändigtvis ger intäkter i Sverige” 
(Vinnova, 2011: 43). 
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