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Förord 
Detta kandidatexamensarbete skrevs våren 2012 av Daniel Franzén och Andrey 
Shupliakov, båda studenter på Civilingenjörsprogram vid KTH. Ämnet för 
kandidatexamensarbetet 2012 var CSR och frågeställningen arbetades fram med detta 
ämne som utgångspunkt. 

Vi skulle vilja tacka alla som hjälpt oss så att vi har kunnat skriva den här uppsatsen. 
Framför allt er som gett oss tid till våra intervjuer som inspirerat och gett oss 
information till uppsatsen. Tack till Larisa Freivalds, Dag Vegger, Staffan Lorentz och 
Louise Årman. 
Vi vill även tacka Hannes Röhl för all hjälp med korrekturläsning och textredigering. 
 

 
  



 
 

Sammanfattning 
 
Idag byggs det i städer allt oftare med hållbarhet i åtanke. Allteftersom forskare hittar 
nya sätt att mäta konsekvensen av vår slösaktiga livsstil blir risken med 
klimatförändringar ett faktum. Därför har Sveriges regering nyligen investerat stora 
summor pengar för att bedriva det största hållbarhetsprojektet i landets historia, Norra 
Djurgårdsstadsprojektet. I projektet har man satt som mål att sänka emissioner och 
energianvändning genom att bygga system för källsortering, energisparande, utrymmen 
anpassade för cykelpendlare och lätt tillgänglig kollektivtrafik. Men då begreppet 
hållbarhet är relativt nytt genomgår den en ständig bearbetning och utveckling. Detta 
resulterar i att det är oklart om Norra Djurgårdsstadsprojektet kan betraktas som ett 
komplett hållbarhetsprojekt.   

Målet med denna uppsatts är att försöka klargöra vad begreppet hållbar utveckling står 
för bland annat genom att studera Norra Djurgårdsstadsprojektet och jämföra med 
internationell standard. Vidare undersöks hur man väljer att mäta hållbarhet och vilka 
drivkrafterna är bakom hållbar utveckling. 

I rapporten visas att definitionen på hållbarhet har gått skilda vägar i olika länder 
troligtvis för att det anpassats till olika länders standard och ekonomiska situation. En 
konsekvens av detta har lett till svårigheter att få hållbarhet att slå igenom bland 
världens företag och invånare. Problemet är att det inte finns en klar förebild eller 
empiriskt bevis på att teorin stämmer och kan vara lönsamt för alla i längden. Norra 
Djurgårdsstadsprojektet är ur detta perspektiv ett väldigt smart sätt att få folk att öppna 
ögonen genom att agera som en förebild. Detta stärks genom att Sverige idag är ett 
starkt varumärke internationellt. Mycket tack vare demokratiska värderingar och 
öppenhet. Vi har i Sverige kommit långt i frågor som jämställdhet, rättvisa och i arbetet 
mot korruption, barnarbete och orättvisor. Därför har hållbarhet i Sverige riktats in mot 
att man tänker långsiktigt på miljön i olika avseenden. Mycket av social hållbarhet har 
därför i Sverige kommit att hamna under andra definitioner som CSR. 

  



 
 

Sustainable development  
Could the Stockholm Royal Seaport project be regarded as a role model of 
sustainable development? 
 
Abstract 
 
In today’s society sustainability is getting more commonly used by governments when 
planning and constructing cities. This is a direct consequence by improvement in 
research giving us a much clearer method of predicting the implications of out wasteful 
lives and how it will impact the environment.  

Sweden has recently spent a generous amount of funds to finance the greatest 
sustainability project in the country’s history, the Stockholm Royal Seaport project. For 
the project to reach its goals, construction must to be done with minimum use of 
emissions. There are also plans to build extensive systems for recycling, restricted 
energy use, areas for storing bicycles and trains and bus stops in the vicinity of 
residential areas. Due to the fact that the term sustainability is relatively new, work is 
frequently being done to change and improve the definition to simplify its use. This fact 
makes it unclear whether the Stockholm Royal Seaport project is actually a 
comprehensive sustainability project. 

The goal of this thesis is clarify the term Sustainability development and what it truly 
means by studying the Stockholm Royal Seaport project and comparing it to 
international standards. In addition, work has been done to analyze the methods of 
measuring progress in sustainability development. 

The work shows that the definition of sustainable development has gone separate paths 
in different countries to adapt to the local economic situation and living standards. As a 
consequence difficulties have become more apparent to spread the use of sustainable 
thinking among builders and governments. Some of the most prominent causes of this 
are due to the fact that there is no extensive research made on the subject nor is there 
any proof that the theory of sustainability works. From this point of view, the 
Stockholm Royal Seaport project is a clever way to get people to open their eyes for 
sustainability by acting a row model. This argument is more valid due to the fact that 
Sweden is now considered to have a strong reputation when it comes to topics such as 
equality, justice and work against corruption in the building industry. Sweden has 
therefor focused its attention on work to improve the environment long term. As a 
result, the issues of social sustainability are often referred to as CSR in Sweden.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Begreppet CSR är idag svårt att definiera. Företag gör egna tolkningar av vad det 
innebär att ta socialt ansvar, vilket leder till att begreppet CSR riskerar tappar sin 
mening. 
Något som det nu ofta talas om är hållbarhet. EU-kommissionen kom i oktober förra 
året ut med en ny CSR-strategi vilken beskriver begreppet som ”företagens ansvar för 
den egna verksamhetens konsekvenser för samhället”. Detta avviker från den tidigare 
definitionen som såg det mer som ett frivilligt åtagande från företagens sida där staten 
förhöll sig passiv. Nu markeras istället att företag inom EU måste anpassa sig för att 
bevara sin internationella konkurrenskraft. I rapporten finns även förslag om att införa 
krav på att företag skall tvingas redovisa arbete för hållbarhet.1  

I Sverige används idag begreppen hållbarhet och hållbar utveckling allt mer ofta. Både 
av företag och regering. I Stockholm har man inom ramen för Hammarby 
Sjöstadsprojetet, deklarerat principer man kallar för ”Sustainable City”. Med detta 
menar man bl a att projektet ska ta hänsyn till miljösynpunkter till markanvändning 
(sanering, parker) och utformning av transporter(minska behov av privatbilkörning), 
liksom vid val av byggmaterial, energi, vatten avlopp och avfallshantering. 

För att lyckas uppnå de högt ställda mål och krav som ställdes av exploateringskontoret 
så stimulerades byggherrar och entreprenörer att utveckla nya lösningar genom 
möjligheten att få bidrag med upp till 30% av merkostnaderna från 
exploateringskontoret.2  

Idag är nästa stora projekt igång, Norra Djurgårdsstaden. Här har Stockolmsstad 
investerat cirka fem miljarder kronor och omfattar bl a sanering av mark för 500 
miljoner kronor. 

Det finns tre huvudmål i detta projekt: 

1. År 2030 ska Norra Djurgårdsstaden vara fossilbränslefri. Målen är satta högre än för 
resten av Stockholm där motsvarande mål skall vara uppnått år 2050. 

2. År 2020 ska koldioxidutsläppen ligga under 1,5 ton per person. Idag ligger de på i 
snitt 4,5 ton per person i Stockholm. 

3. Norra Djurgårdsstaden skall vara förberett för kommande klimatförändringar.3 

Hur kommer det sig att vi stöter på begrepp som hållbarhet i allt fler sammanhang? 
Vilken betydelse har det? Är det något som är här för att stanna och vad kommer det iså 
fall att innebära i framtiden? Kan det finnas risk för att hållbarhet som begrepp blir 
utvattnat när både företag och politiker använder sig av det allt oftare? 

  

                                                 
1 CSR i praktiken http://csripraktiken.se/2012/03/07/det-har-innebar-eus-nya-csr-strategi-i-praktiken/ 
(2012-03-07) 
2 Miljöprogram för Hammarby Sjöstad - inriktningsmål 2008-10 Exploateringskontoret 
3 Norra Djurgårdstaden Vision 2030 http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden (2012-04-25) 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsatts är att definiera begreppet hållbarhet som det används inom 
Norra Djurgårdstadsprojektet. Några aspekter på detta är om det finns olika 
uppfattningar om vad det innebär, hur det värderas och mäts. Vidare är det intressant att 
ta reda på i vilken mån hållbarhet används synonymt med CSR och vad det är som 
driver företag att satsa på hållbarhet. 
Frågeställningen är:  

• Kan Norra Djurgårdstaden bli en förebild för hållbar utveckling? 

Målet är att reda ut den svenska definitionen hållbar utveckling och jämföra med 
existerande internationella. Genom att studera Norra Djurgårdsstadsprojektet. 

1.3 Avgränsningar 

Vi ville undersöka detta i samband med nybyggnation i Sverige och har därför valt att 
titta närmare på Norra Djurgårdsstadsprojektet. För att få ett internationellt perspektiv 
har vi jämfört detta med hur några större internationella organisationer använder 
begreppet. Tryckta officiella definitioner är ofta väldigt öppna för egen tolkning och 
därför har vi valt att komplettera med egna interjuver av människor som arbetar med 
hållbarhet i Sverige eller internationella samanhang. 
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2. Metod 
 
2.1 Idégenerering 
När vi först undersökte byggbranschen upptäckte vi att de flesta som jobbar inom ämnet 
inte använder sig av eller är medvetna om begreppet CSR. Snarare visar det sig att 
socialt ansvar för en stor del av byggindustrin hanteras som en del av begreppet 
”hållbarhet”. 

Vi började undersöka definitionsskillnaden och fann att hållbarhet är ett begrepp som i 
sig självt innefattar flera andra begrepp inom samma kategori som CSR. 

2.2 Intervju 
För att tränga djupare i ämnet började vi med en förintervju för att få en överblick över 
byggindustrin och dess förhållande till hållbarhetsbegreppet. Denna intervju utfördes på 
Stockholmsstads exploateringskontor där vi fick möjlighet att prata med enhetschefen, 
Larisa Freivalds. Vi valde att inte på förhand låsa oss i enskilda frågeställningar för att 
kunna hålla en öppen dialog och inte begränsa oss för tidigt i arbetet. 

Resultatet från denna intervju gav oss inspiration och insikt om ett aktivt 
hållbarhetsprojekt som pågår i Stockholm: Norra Djurgårdsstadsprojektet. Tack vare 
Larisa fick vi även kontakt med projektledaren för Norra Djurgårdsstadsprojektet, 
Staffan Lorentz. Han hjälpte oss genom att svara på ett frågeformulär som fokuserade 
hans syn på hållbarhet samt arbetet med projektet överlag. 

Intervjun med Staffan resulterade i information om att KTH sammarbetade med 
Stockholms stad att utveckla miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden. Därigenom 
kom vi i kontakt med Louise Årman, doktorand på institutionen industriell ekologi på 
KTH, som är med och arbetar med detta. Intervjun gav oss en inblick i hur omfattande 
och långt gånget arbetet var. 

För att få ett globalt perspektiv på hållbar utveckling kontaktades en ingenjör vid namn 
Dag Vegger som har jobbat med planering av järnvägar och motorvägar i över 18 år i u-
länder och som nu jobbar i projekt över hela världen på uppdrag av världsbanken. 

Vi intervjuade honom på KTHs bibliotek där vi ställde frågor angående byggbranschens 
miljötänk i världen samt om hur bilden på hållbarhet utomlands skiljer sig från Sveriges. 
Även med den här intervjun var tanken att hålla en öppen dialog för att inte riskera att 
begränsa informationen. 

2.3 Litteratursök 
Det mesta av litteratur och information införskaffades med hjälp av Internet. Stora delar 
av arbetstiden spenderades därför på KTHs informationsdatabaser för att hitta artiklar, 
forskningsavhandlingar samt kandidat- och masterarbeten. 

De databaser som användes främst var Primo, Libris, BIBSAM och CORDIS. 

Böcker laddades hem från internet och lånades från Stadsbiblioteket. 

 
  



4 
 

2.4 Empiri 
Efter en omfattande granskning av all insamlad information blev det klart att CSR och 
hållbarhet är begrepp som är under ständig utveckling. Till exempel uppdaterar EU-
kommissionen ständigt riktlinjer för hur CSR ska definieras. Dessutom är miljö ett 
väldigt aktuellt tema som diskuteras av världens politiker som ställer allt högre krav på 
världens företags sociala ansvar. 

Informationen som finns att hämta är således under ständig förändring vilket gör att 
facklitteratur från ett fåtal år tillbaka blir snabbt inaktuell. Detta resulterar i att de som 
arbetar med miljöarbete i EU och Sverige har börjat redovisa sitt material på internet. 

De informationskällor vi fokuserade på var främst myndigheter eller statliga 
organisationer både i Sverige och utomlands. För att säkerhetsställa pålitligheten av 
källorna såg vi till att hämta empiri från officiella dokument och rapporter från 
respektive regering eller organisation. 

2.5 Teori 
Kommunfullmäktige i Sverige bestämde 2008 att Norra Djurgårdsstadsprojektet ska ges 
en tydlig miljöprofil. Med hjälp av detta ska projektet befästa Stockholms position som 
en ledande huvudstad i klimatarbetet samt öka marknadsföringen av svensk miljöteknik 
och bidra till att ny teknik utvecklas. Stockholm är redan idag en världsledande 
huvudstad i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle men målet är att bli ännu bättre. 
Det ska genomföras genom att förena en snabbt växande stad med höga miljömässiga 
ambitioner.  Regeringens vision är att stadsdelen kommer att ge uttryck för att en 
klimatsmart utveckling och växa till en levande och hållbar hamnstad som drar till sig 
de mest kompetenta människorna och de mest framgångsrika företagen i världen. 
Regeringen anser att för att lyckas nå bästa resultat behöver många aktörer delta. Därför 
har näringslivet och Stockholms stad gått samman kring en framtidsbild som utgör en 
gemensam grund för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – en hamnstad i världsklass.4 
 

 

 

  

                                                 
4 Norra Djurgårdstaden Vision 2030 http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden (2012-04-25) 
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3. Begreppet hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling grundades av Lester Brown redan 1981. Han menar att om 
människor fortsätter som hittills kommer civilisationen gå under pga. 
klimatförändringar, fattigdom och att hela jordens ekonomiska system fallerar.5 
Världskommissionen för miljö och utveckling släppte sex år senare på uppdrag av FN 
en rapport som uttryckte att länder gemensamt måste enas om att gå mot hållbar 
utveckling på global nivå. I denna redovisas siffror som tagits fram av världsbanken 
som visar att i takt med att industrialiseringen breder ut sig så ökar fattigdom och 
klimatförändringar som äventyrar vår överlevnad. Rapporten har kommit att kallas för 
Brundtlandrapporten och beskriver hållbar utveckling på följande sätt:”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov”.6  Denna definition fick stort genomslag i medier och ledde 
till att begreppet hållbar utveckling etablerades och är idag den vanligaste definitionen 
som används.7  

För att bryta trenden och lyckas med att skapa en hållbar utveckling menar man från FN 
att vi måste skapa en strategi för såväl ekologisk, som ekonomisk och social hållbarhet 
för att kunna trygga en hållbar utveckling. På alla nivåer måste länder hjälpas åt att 
finna lösningar som reducerar fattigdom och stimulerar ekonomisk utveckling utan att 
miljön behöver förstöras eller att den globala resursbasen förbrukas.8  

Idag finns det minst ett 40-tal olika internationella registrerade definitioner på hållbar 
utveckling och alla dessa är menade att användas som arbetsverktyg.9  

Vid FN konferensen i Rio de Janeiro 1992 skapades Agenda 21 och Rio-deklarationen. 
Agenda 21 är en lista med mål och visioner: sociala och ekonomiska, ekologiska samt 
visioner om demokrati. Dessa konferenser ändrade synsättet på miljöarbete radikalt. 
Fokus flyttades från lokala miljöproblem till global nivå, en oro för att viktiga resurser 
skulle ta slut och för vilka effekter industrisamhället får för jordens klimat. Uppdraget 
från FN till alla länder var att förena teknik, ekonomi, ekologisk hållbarhet med en ny 
livsstil grundat på solidaritet och hållbar utveckling. 

Efter Rio de Janeiro tillsatte den svenska regeringen kretsloppsdelegationen: ett nätverk 
av representanter från ett fyrtiotal organisationer inom bygg- och fastighetssektorn. 
Dess uppdrag var att samordna sektorns växande miljöintresse och att vara en 
pådrivande kraft för ett uthålligt kretsloppssamhälle. Ett mål är att byggsektorn effektivt 
och systematiskt skall kunna samarbeta för att implementera miljöförbättringar. 

Miljöbalken är den lagtext som reglerar rätten att förändra och bruka naturen. Den är 
knuten till ett förvaltaransvar och trädde kraft 1 Jan 1999. Den består av 15 tidigare 
gällande lagar bl a: miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen, 
lagen om kemiska produkter, renhållningslagen, och hälsoskyddslagen. Dessa lagar är 
till stor del ett resultat av Rio-deklarationen.10 

                                                 
5 Building a Sustainable Society (1981) Lester Brown 
6 Report of the World Commisssion on Environment and Development: Our Commin Furure (1987), Sid. 
55 
7 ”Sitgfinnnare” (2004) Stefan Wallner 
8 htttp://www.un.documents.net/wced-ocf.html (2012-04-12) 
9 ”Sustanable Development” (1997) Hoyer, Karl George 
10 “Byggekologi, Kunskaper för ett Hållbart Byggande”. Varis Bokalders, Maria Block 2004 
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Fig 1. Hållbarhetstriangeln visar hur de olika aspekterna av hållbarhetsutveckling hör 
samman.11 

3.1 Ekologisk hållbarhet 
Internationellt kopplas hållbar utveckling mycket till rättvisa, mänskliga rättigheter och 
ekonomisk utveckling. områden som Sverige ligger förhållandevis långt framme i. 
Följden har blivit att begreppet i Sverige kommit att lägga fokus på den ekologiska 
delen. Regeringen har satt upp flera mål för ekologisk hållbarhet: miljön ska skyddas, 
utsläpp ska inte skada människor och de naturliga kretsloppen ska inte rubbas. 
Vägverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen m.fl. ställer krav som Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden följer upp och kontrollerar.12  

En målsättning är att få fram effektiva sätt att använda energi och naturresurser. Ett 
problem är att det finns för litet dokumenterat om detta, bl a beroende svårigheter att 
mäta långsiktiga effekter av nya tekniska lösningar. Detta är ett motiv till att staten går 
in och hjälper till att finansierade projekt som Norra Djurgårdsstaden. Där läggs bl a 
stor vikt vid att använda lokala förnybara energikällor.13  

En annan aspekt av hållbar utveckling är att bevara biologisk mångfald och 
frågeställningar om hur man kan rädda olika arter och biotoper.14  

3.2 Ekonomisk Hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv på hur efterfrågan ska 
kunna mötas med ett utbud som stämmer med långsiktig hållbarhet. All ekonomisk 
aktivitet bygger ytterst på naturens resurser, det gäller därför att även ur ett ekonomiskt 

                                                 
11 ”Stigfinnare” (2004) Stefan Wallner 
12 Miljöövervakningsplan 2012-2015 Dnr 2011-7089 Maj 2011 Miljöförvaltningen 
13 Intervju Stafan Lorenz Huvudprojektledare Stadsbyggnadskontoret 
14 ”Byggekologi, Kunskaper för ett Hållbart Byggande” Varis Bokalders, Maria Block 2004 
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perspektiv att värna om dessa. En aspekt är att i högre grad försöka utnyttja lokala 
produkter och tjänster för att säkra den lokala ekonomin.15  

När ekonomer talar om hållbar utveckling menar de oftast ekonomisk tillväxt medan 
sociologerna mer ser till hur man ska kunna motverka segregation och social utslagning. 
Andra tolkningar är att produktionen fungerar så att alla människor får sin försörjning. 

Till den ekonomiska hållbarheten kan man även räkna tekniska aspekter som 
energieffektivitet, effektivisering och förnybara energikällor eftersom det handlar om att 
ekonomisera med de resurser som finns. 

3.3 Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten är kanske den del av hållbarutveckling som är svårast att 
definiera. Det finns inte någon allmän definition på detta men fokus ligger på 
människors värde, rättvisa, livskvalitet och hälsa. Social hållbarhet går under flera namn 
och CSR används ofta för att definiera företags ansvar för social hållbarhet. 
Global Compact är en organisation inom FN som arbetar för social hållbarhet med 
principer som baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s 
grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-
deklarationen samt FN:s konvention mot korruption som bas.16 Globalt Ansvar är ett 
sekretariat i Sverige med bland annat Global Compact som förebild. De jobbar med att 
uppmuntra svenska företag att arbeta med CSR-frågor som ett sätt att stärka deras 
konkurrenskraft utomlands.17 I Sverige anses vi ligga i framkant internationellt när det 
gäller jämställdhet, miljö och rättvisa.18  

De senaste åren har medvetenheten om företagens sociala roll i samhället ökat. 
Marknaden visar tydligt på att konsumenter väljer bort företag eller produkter beroende 
på deras värderingar. 19 

I Norra Djurgårdstaden talar man om att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. 
Vilket innebär att bostäder och lokaler skall vara anpassade så att det är lätt att göra rätt 
ur miljösynpunkt.  Exempel på detta är system för källsortering, energisparande, 
utrymmen anpassade för cykelpendlare och lätt tillgänglig kollektivtrafik.20  

Ett sätt att tolka social hållbarhet är att det betyder att man ska minska klassklyftor och 
öka delaktigheten i samhällsutvecklingen.21 Till de sociala aspekterna hör också 
spänningen som finns mellan olika politiska nivåer. På lokal nivå kan det handla om att 
utveckla lokalsamhället och den lokala försörjningen av olika nyttigheter. Samtidigt blir 
ekonomin alltmer globaliserad vilket innebär att lokala förhållanden påverkas av beslut 
som tas på helt andra ställen i världen. Det uppstår ett glapp mellan invånarna och 
beslutsfattarna som påverkar den hållbara utvecklingen.22 

 
                                                 
15 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutvekling i Norra Djurgårdstaden (2010-04-13) 
16 http://www.globalcompact.org (2012-04-13) 
17 http://www.regeringen.se/sb/d/2657 (2012-04-12) 
18 Intervju Dag Vegger 
19 http:/www.krav.se/global/sifo20120/20101007krav_sifo.pdf 
20 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutvekling i Norra Djurgårdstaden 2010-04-13 
21 “Byggekologi, Kunskaper för ett Hållbart Byggande”. Varis Bokalders, Maria Block 2004 
22 Ibid 
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3.4 Verktyg för hållbar utveckling 
En utmaning idag är att enas om en gemensam definition av begreppet hållbarhet 
samtidigt som den ständigt är under förändring. Det finns ett flertal organisationer där 
företag samlas för att gemensamt hålla sig uppdaterade och dela idéer. 

Ofta reserveras en summa i budgeten för uppföljning av hållbarhet redan i början på 
projekt. Denna uppföljning äger i många fall inte rum förrän i slutfasen av projektet. En 
risk med detta är att den summa pengar som reserverats inte räcker till och att åtgärder 
för att öka hållbarheten kommer in för sent. Det är heller inte alltid så att det finns 
reglerat hur uppföljningen skall gå till eller hur resurserna skall användas. Det har i sin 
tur lett till att även projekt som letts och finansierats av världsbanken drabbats av 
korruption.23 

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som tagit fram en modell för 
företag att med hjälp av nyckeltal kunna redovisa och mäta hållbarhet. Denna modell är 
den som används oftast och har prisats av FN och får ekonomiskt bidrag från flera 
stater. Nyckeltal som används varierar beroende på vilken bransch som avses. Man talar 
om att man har en GRI-inspirerad modell för att mäta hållbarhet.24 

För Norra Djurgårdsstaden utvecklar man en egen GRI-inspirerad uppföljningsmodell 
tillsammans med KTH. Målet med denna är att kunna få en snabb återkoppling och 
finna en lösning på problemet med att fortsätta samla in information efter att avtal med 
byggherrar upphör. Redovisning idag sker kontinuerligt och styrs enligt avtal mellan 
Stockholms stad och byggherrar.25 Byggherrar är bundna de första två åren efter att 
byggnaderna står klara att rapportera data för uppföljning. Efter det är det upp till 
fastighetsägaren att sköta rapporteringen. Nyckeltalen skall redovisa stadsdelens 
hållbarhet vid olika tidpunkter i tre nivåer. Hushållsnivå, fastighetsnivå och 
stadsdelsnivå. Främst skall dessa spegla områdena; energi, transport kretslopp livsstil 
och klimatanpassning. 
 Exempel på empiri som ingår i att ta fram dessa nyckeltal är: 

• Energianvändning (kWh/ år person) 

• CO2 utsläpp (ton/ år person) 

• Andel miljömärkt hushållsel 

• Energianvändning (kWh/m2 år) 

• Andel egengenererad förnybar fastighetsel 

• Totala CO2 utsläpp per boende respektive per arbetsplats 

(ton/år  boende respektive ton/år  arbetsplats) 

• Total lokalt producerad förnybar energi fördelad på el, värme och bränsle (kWh/år) 

• Andel fossilbränslefri el respektive värme för stadsdelen (%)26 
 

                                                 
23Intervju Dag Vegger 
24”Stigfinnare” (2004) Stefan Wallner 
25 Saffan Lorentz, Huvudprojektledaren Stadsbyggnadskontoret 
26 Program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdstaden 2010-03-31 
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3.5 Drivkrafter bakom hållbar utveckling 

Företag kan tvingas att arbeta för hållbar utveckling av lagar. De kan även ha direkt 
ekonomiska nytta av det, men det kan också finnas strategiska motiv för det. Företag 
som deltar i Norra Djurgårdstadsprojektet kan t.ex. vara intresserade av att få delta i 
utvecklingen och att senare kunna marknadsföra sig med projektet som plattform.27 Att 
komma från Norden idag bär med sig ett rykte internationellt om att inneha guldstjärna i 
CSR.28  Ett anseende som regeringen gärna vill vara med och värna om. Samtidigt 
framhåller den att det är viktigt att de värderingar som innefattas av CSR bärs upp och 
drivs av företagen själva för att stärka bilden av Sverige.29  

4. Analys 
 
Begreppet hållbarhet ur internationell synvinkel har sedan det myntades varit under 
ständig utveckling av FN och EU kommissionen. I denna process har definitionen gått 
skilda vägar i olika länder troligtvis för att anpassas till olika länders standard och 
ekonomiska situation. Denna divergens kan även bero på ovissheten och en saknad av 
tydliga mätredskap för att förutsäga hur naturen påverkas av människans livsstil. En 
konsekvens av detta har lett till att FN och EU-kommissionen har fått svårigheter att få 
hållbarhet att slå igenom bland världens företag och invånare. Problemet är att det inte 
finns en klar förebild eller empiriskt bevis på att teorin stämmer och kan vara lönsamt 
för alla i längden. 

Däremot har hållbarhetstänket slagit igenom till viss del hos stora företag som är 
beroende av god publicitet från medier. Om dessa företag idag inte har en strategi för att 
bemöta hållbarhetsfrågor kan det få förödande konsekvenser. Man kan tappa kunder, 
leverantörer och anställda som väljer att avstå från företaget. Ett företag som byggt upp 
ett gott namn och varumärke under flertal år löper risk att förlora detta över en natt om 
media uppmärksammar sådant som skapar missnöje. Det är därför viktigt för företagen 
att distansera sig mot sådant som global uppvärmning, barnarbete, orättvisor, korruption 
och kvinnoförtryck. Företagen kan givetvis ha etiska skäl för att göra detta men det 
finns också starka ekonomiska motiv eftersom företag som inte aktivt arbetar emot 
sådant riskerar att identifieras med ”fel” sida i debatten. Denna strävan efter att undvika 
dålig publicitet har lett till att vissa företag utnyttjar oklarheter med begreppet 
hållbarhet. Om ett företag inte klarar kriterierna för att räknas som hållbart är det lätt för 
dem att selektivt välja vilken definition de följer för att lyckas med kraven.   

Sverige har länge varit i framkant i ett flertal aspekter av definitionen av hållbarhet. I 
jämförelse med andra länder är levnadsstandarden och jämställdhet på nivåer som andra 
länder jämför sig med och eftersträvar. En konsekvens av detta är att Stockholms stad i 
huvudsak fokuserar på det miljömässiga. 

Det finns svårigheter vid mätning av hållbarhet. Ett system som har haft måttlig 
framgång är GRI som har syftat till att få fram ett tydligt mätresultat av hållbart 
agerande av företag. Problemet ligger i att dessa ”gröna” nyckeltal inte tar hänsyn till 

                                                 
27 Interjuv Stafan Lorenz Huvudprojektledare Stadsbyggnadskontoret 
28 Interjuv Dag Vegger 
29 Handelspolitiska deklarationen (2010) Ewa Björkling 
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alla aspekter av hållbarhet som t ex den sociala. Dessutom anpassas nyckeltalen 
beroende på företagens syfte vilket försvårar en jämförelse mellan olika länder.  

I norra Djurgårdsstaden kan det att bli problematiskt att efter projektets slut mäta 
empiriskt data på avfall, energi och vattenflöden på bostäder eftersom fastighetsägaren 
prioriterar bort mätning av data från budgeten samt att personuppgiftslagen kräver 
godkännande av ägaren till bostaden för övervakning. Detta kan resultera i att det blir 
svårt att granska om miljöprojektet har uppnått sina mål. Eftersom det heller inte finns 
något som tvingar företag att lämna ut uppgifter så kan det resultera i att många mörkar 
för att de inte uppnått uppsatta mål. 

Ett av målen med hållbarhet är att förena energisnål med effektiv teknik och att sträva 
efter användning av förnybara resurser. Norra Djurgårdsstadens mål att vara 
fossilbränslefritt år 2030 innebär att projektet driver på idéer om hållbarhet i Sverige 
och påverkar människor att köpa ny miljövänlig teknologi. Strategin för Norra 
Djurgårdsstadsbygget har även varit att bygga med god lokaltrafikförbindelse. Då det är 
ett stort steg i rätt riktning för att minska skadligt utsläpp finns det i nuläget inget tvång 
att använda sig av lokaltrafik. Ett liknande problem finns med målet att projektet ska 
minska koldioxidutsläppen under 1,5 ton per person år 2020. Stockholms stad har 
försökt att lösa detta problem genom att installera rum i fastigheter för källsortering, 
energisparande samt utrymmen anpassade för cykelpendlare. Men även här finns inget 
garanti att boende kommer att använda dessa utrymmen aktivt då det inte finns lagar 
som tvingar på denna handling. Genom att t.ex. göra det svårare att inte källsortera kan 
man bara hoppas på att invånarna kommer att göra det. 

Tyvärr har Norra Djurgårdsstadsprojektet en lång väg att gå innan det kan uppnå målen 
om social hållbarhet. I centrala Stockholm är bostadsbristen stor och priserna på 
bostadsrätter upptrissade. Priserna på en lägenhet i projektområdet kan enligt 
Stockholms fastighetsbyråer komma att ligga på 80 000-120 000 kr per kvm. Med dessa 
priser kommer majoriteten av de boende i området att vara höginkomsttagare. 
 
5. Slutsats 
 
Merparten av världens företag och länder kämpar just nu med lågkonjunktur och 
fokuserar på att i första hand gå runt. Denna situation har gjort det svårare för EU 
kommissionen och FN att få gehör för sin vädjan till miljötänk och hållbarhet. För att 
öka efterfrågan behövs goda exempel på att hållbarhet kan löna sig och göra våra liv 
bättre. Hållbarhet är en paradox i att den fungerar bäst om det är något människor inte 
blir tvingade till utan något som folk själva väljer, så att det blir som en positiv trend. 
Men i och med att folk inte blir tvingade till det går utveklingen långsamt framåt. I 
dagens samhälle är det tyvärr pengar som prioriteras före miljömässigt agerande och det 
krävs därför en drastisk lösning för att hitta en faktor för att motivera fler anhängare till 
hållbarhet. Norra Djurgårdsstadsprojektet är ur detta perspektiv ett väldigt smart sätt att 
få folk att öppna ögonen, inte bara för hållbarhet utan även för en ny livsstil. Att 
Sveriges största hållbarhetsprojekt byggs i det trendiga, centrala Stockholm är en smart 
strategi. Det är olyckligt att det främst är bättre bemedlade som får ta del av denna 
livsstil men resultatet kan bli att de som inte har möjlighet att bo där kommer att 
eftersträva och avundas den hållbara livsstilen. Som en kedjeeffekt kan det driva på 
näringslivet att omfatta idéerna. Om Norra Djurgårdsstadsprojektet lyckas med alla sina 
mål kan denna eftersträvan spridas och fungera som förebild för resten av världen. Men 
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för att det ska vara möjligt måste projektet hålla världsklass vilket motiverar att man 
lägger ribban högre än de krav som kommer från regeringen, kommunen och 
naturvårdsverket. 

Hållbarhet är inte något som man blir klar med, den måste hela tiden förbättras. 
Branscher som idag engagerar sig i hållbarhetsarbete kan delas in i två olika kategorier. 
Den ena är de som vill profilera sig genom att vara bäst och därigenom vinna marknad 
och gott rykte bland konsumenter, leverantörer och arbetsliv medan den andra är de som 
engagerar sig för att inte vara sämst. Att vara sämst innebär risk att bli uppmärksammad 
i media och i debatten klassas som okänslig för miljön och framtiden. Ett företags goda 
namn som tagit år att bygga upp kan med en skandal som uppmärksammas av media 
raseras över en natt. Detta är en bra motiverande faktor för att få fler att ansluta sig till 
hållbar utvekling men problemet kvarstår att definitionen och kriterierna för att klassas 
som medlem är oklara. Dessutom krävs en bättre metod för hur energi och 
utsläppsflöden mäts samt en granskning att företagen inte exploaterar dessa oklarheter.  

Sverige är idag ett starkt varumärke internationellt. Mycket tack vare demokratiska 
värderingar och öppenhet. Vi har i Sverige kommit långt i frågor som jämställdhet, 
rättvisa och i arbetet mot korruption, barnarbete och orättvisor. Men det finns 
fortfarande stora svårigheter att uppnå de satta målen för social hållbarhet eftersom det 
inte finns ett effektivt sätt att granska framgång på detta område. Det finns lyckligvis 
inte heller lagar eller tvång att vara ”social” så i nuläget kommer denna aspekt av 
hållbarhet att saknas i Norra Djurgårdsstadsprojektet. På grund av denna brist kan inte 
Norra Djurgårdsstaden klassas som ett hållbarhetsprojekt utan endast en miljöprofilerad 
stadsdel. Vad projektet kommer att uppnå i den sociala aspekten är att fungera som ett 
experiment på hur människor kommer att bete sig i en omgivning som starkt 
uppmuntrar till miljömässigt agerande. En annan effekt är att projektet troligtvis under 
byggnationen kommer att sprida kunskap i byggbranschen och inspirera till utveckling 
av hur städer kan komma se ut i framtiden. 
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