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”I allmänhet har man åtminstone hos oss ännu knapt anat, än mindre begagnat alla de 

fördelar som sammanboendet inom städerna erbjuder. Woro dessa fördelar väl 

insedda och begagnade så skulle man inom städerna kunna få skåda underwerk af 

ordning, kraft och framgående i alla tänkbara riktningar. Ty städerna är egnade att 

framwisa exemplet af samhället i sin största fullkomlighet…”  

När Nils Herman Quiding vid mitten av 1800-talet skriver städernas lov är det under 

inflytande av en starkt ökande urbanisering. Quiding tycker sig se stadens potential, 

men den stad som håller på att växa fram gillar han inte. Detta är en ståndpunkt han 

delar med många andra planerare och utopister. Staden var vid förra sekelskiftet en 

smutsig, trång och ohygienisk plats. Idag är många av dessa problem lösta, 

åtminstone i de mer välbärgade delarna av världen, och staden framhålls istället ofta 

som en lösning på hållbarhetsutmaningarna.  

Den pågående urbaniseringen innebär att hållbar utveckling i allt större 

utsträckning är beroende av hållbar stadsutveckling. Men vad är egentligen hållbar 

stadsutveckling, och vad är en hållbar stad? Om man ser till antalet 

stadsbyggnadsprojekt som framhålls som hållbara verkar det inte vara så knepigt. 

Men eftersom begreppet hållbarhet tenderar att brukas för brett för hållbarhetens 

eget bästa, är en mer djupgående granskning på sin plats. I detta kapitel synas därför 

två av de kanske mest välkända svenska exemplen på hållbar stadsutveckling i 

sömmarna. 
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Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden 

De båda stadsbyggnadsprojekten Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden 

delar en rad likheter. De är båda byggda på den ring av sjönära industrimark som i 

många delar av Stockholm tidigare skiljde innerstaden från ytterstaden. De är också 

byggda i enlighet med nyurbanismens stilideal; innerstadslikt med en hög 

exploateringsgrad och en blandning av bostäder, arbetsplatser, butiker och andra 

serviceinrättningar. På så sätt är dessa stadsdelar tänkta att fungera som en 

förlängning av innerstaden; Hammarby sjöstad mot sydost och Norra 

Djurgårdsstaden mot nordost. Båda projekten är också ovanligt stora för en svensk 

kontext. Hammarby sjöstad kommer, när det är färdigbyggt, att innefatta 11 500 

lägenheter och 5 000 arbetsplatser, och Norra Djurgårdsstaden planeras för 12 000 

lägenheter och 30 000 arbetsplatser. Så stora projekt, som dessutom ligger i 

anslutning till befintliga bostadsområden, innebär att förutsättningarna för 

kollektivtrafik samt cykel- och gångvägnät är goda. Genom att bygga på redan 

exploaterad mark kan stadens grönområden dessutom bevaras. Närheten till vatten 

och natur pekas ut som centrala värden i båda projekten. Hammarby sjöstad gränsar 

till Nackareservatet – Stockholms största och mest välbesökta naturreservat – och 

Norra Djurgårdsstaden till Kungliga nationalstadsparken – världens första och 

Sveriges enda nationalpark i urban miljö. Men inga av dessa karaktäristika är 

särskilt utmärkande, utan delas av en rad andra stadsbyggnadsprojekt. Det som 

verkligen särskiljer Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden från andra 

projekt är att de båda har en uttalad hållbarhetsprofil. 

Hammarby sjöstads status som hållbar stad har dock många gånger ifrågasatts på 

basis av att miljömålen inte uppnåtts. Detta är förvisso relevant kritik, men än mer 

relevant är frågan om en måluppfyllelse hade inneburit att Hammarby sjöstad hade 

varit hållbart. En sådan utgångspunkt möjliggör även att utvärdera Norra 

Djurgårdsstaden, trots att den inte är färdigbyggd. Men vad är egentligen hållbar 

stadsutveckling, och vad är en hållbar stad? För att kunna besvara dessa frågor 

behöver man för det första veta vad hållbarhet är. Man behöver också veta vad en 

stad är, en fråga som kan tyckas enkel att besvara, men som när den kopplas till 
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hållbarhet blir synnerligen komplex. Och man måste fråga sig för vem den hållbara 

stadsutvecklingen ska ske, vem det är som ska gagnas av den hållbara staden. För att 

kunna göra en sådan utvärdering krävs det med andra ord att det finns en måttstock 

som definierar vad en hållbar stad är, eller bör vara.  

I det följande görs ett försök att utveckla en sådan måttstock. I det första steget 

diskuteras hållbar utveckling som begrepp för att därefter relateras till staden och 

hållbar stadsutveckling. För enkelhets skull fokuserar denna diskussion på energi 

och växthusgasutsläpp, dels på grund av att det är två av de 

miljöpåverkanskategorier där det finns mest data tillgängligt, dels på grund av att 

klimatfrågan som de båda relaterar till är något av en ödesfråga för såväl ekologisk 

som social hållbarhet. Måttstocken används sedan för en vidare diskussion kring 

huruvida Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden kan anses vara exempel på 

hållbara städer.   

Vad är hållbar utveckling?  

Hållbar utveckling är ett socialt konstruerat begrepp som syftar till att peka ut en 

önskvärd riktning för samhället. Då begreppet först myntades var denna önskvärda 

riktning klart och tydligt uttryckt som en utveckling där de ekonomiska systemen 

underordnades de ekologiska systemens bärkraftighet. Likt många andra sociala 

konstruktioner (som demokrati, rättvisa och jämställdhet) har dock hållbar 

utveckling med tiden urvattnats till ett begrepp som innefattar ett flertal oförenliga 

uttolkningar. För att överhuvudtaget förstå vad det hela handlar om – vad det är som 

ska vara hållbart, på vilket sätt och varför – måste begreppet konkretiseras.  

Ett sätt att göra begreppet mer konkret är att definiera det i termer av olika 

dimensioner eller kategorier av fenomen, resurser och processer, exempelvis genom 

att tala om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Denna sorts uppdelning 

säger dock ingenting om hur de olika dimensionerna anses vara relaterade till 

varandra – om de kännetecknas av ett ömsesidigt beroende eller om någon 

dimension är av mer fundamental vikt än de andra. För att karaktärisera detta 

används ofta olika slags modeller. Figur 1 visar två klassiska exempel, där 
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venndiagrammets tre överlappande cirklar förmedlar en bild av hållbar utveckling 

där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde. I den andra modellen 

beskrivs hållbarhet istället i form av en hierarki där ekologisk hållbarhet tillskrivs 

fundamental vikt och ses som en förutsättning för såväl social som ekonomisk 

hållbarhet. Även dessa två dimensioner karaktäriseras av ett beroendeförhållande, 

där den sociala hållbarheten ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska 

vara möjlig.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Venndiagrammet förmedlar en bild av hållbarhetens tre dimensioner som 

varande av lika vikt och värde medan tårtan istället arrangerar dessa i form av 

hierarkiska beroenden. 

Dessa modeller berättar dock inget om vad, mer specifikt, de olika dimensionerna 

förstås innehålla. Inte heller säger de något om huruvida relationerna – 

kontaktytorna – mellan de olika dimensionerna anses präglas av synergier eller 

konflikter. I många fall där hållbarhetens innehåll och dess inbördes relationer 

definierats beskrivs detta ofta i generella ordalag.  

Sådana övergripande definitioner kan tyckas frustrerande vaga men kan ändå fylla 

en viktig funktion. Detta gäller framförallt den ekonomiska hållbarheten där det 

finns två vanligt förekommande, men fundamentalt olika, definitioner. Skillnaderna 

mellan dessa två har sin grund i att man använt olika hållbarhetsmodeller som 

utgångspunkt. I den första av dessa två definitioner förstås ekonomisk hållbarhet 
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som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den 

ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte 

ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. I den andra 

definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses 

vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital 

kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form 

av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. 

Det är dock viktigt att förstå att även dessa dimensioner är sociala konstruktioner, 

och att de därmed på intet sätt är värdeneutrala. Det kan exempelvis ifrågasättas 

huruvida det är rimligt att de ekonomiska systemen får utgöra en helt egen 

dimension av hållbarheten. Ekonomisk hållbarhet är inte ett mål i sig utan ett medel 

för att möjliggöra social hållbarhet. Men så är även skolväsendet, hälsovården, 

rättsapparaten och andra myndigheter. För att poängtera att även andra system är 

av (lika) vikt för hållbarheten lyfts dessa ibland fram som egna 

hållbarhetsdimensioner, exempelvis i form av ”institutionell hållbarhet”. Ett 

alternativt, men långt mer ovanligt, sätt att hantera detta är att istället lyfta in 

ekonomin under den sociala hållbarheten och på så sätt likställa den med andra 

samhälleliga funktioner.  

Att hållbar utveckling är ett socialt konstruerat begrepp innebär inte att det kan 

betyda vad som helst. Det finns inte heller någon motsättning i att använda naturliga 

fakta, så som föroreningshalter, biodiversitet och klimatförändringar, för att 

definiera begreppet. För de ekologiska systemen går det därför att definiera 

hållbarhet i absoluta termer. Vi vet ganska väl hur dessa system fungerar och vilken 

belastning de tål.  

Den sociala hållbarheten är svårare att definiera på samma sätt. Vi människor tål 

ganska mycket mer än vad de flesta anser vara önskvärt att behöva uthärda. Den 

sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om rättvisa, rättigheter, makt 

och välstånd. Hur detta uttolkas och vad det innebär i praktiken varierar dock 

beroende på vilken kontext man befinner sig i. Man behöver också fråga sig om det 
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är upplevt eller uppmätt välstånd som ska ligga grund för definitionen. Trots alla 

dessa svårigheter finns det ett flertal välanvända och konkreta förslag på vad social 

hållbarhet betyder. Två exempel är de kategorier som ingår i milleniemålen1 eller 

Human Development Index2. På samma sätt kan exempelvis de svenska miljömålen3 

användas för att definiera ekologisk hållbarhet. En nackdel med att använda mål och 

indikatorer för att definiera hållbarheten är dock att de endast berättar om de 

aspekter som inkluderats. Vad som exkluderats nämns sällan och blir därmed 

osynliggjort.  

Utöver att tydligt definiera de olika hållbarhetsdimensionernas innehåll behöver 

man också undersöka hur dessa dimensioner förhåller sig till varandra. Uttryck som 

”win-win”-situationer eller synergier pekar på en förståelse av hållbar utveckling 

som karaktäriserad av ömsesidiga nyttor. I andra fall är det istället mål- och 

intressekonflikter och kompromisser som står i fokus. Visst finns det synergier, men 

att tro att hållbar utveckling inte är konfliktfyllt är naivt och problematiskt. Detta 

gäller även förhållanden mellan hållbarhetsaspekter tillhörande samma dimension. 

Ett tydligt exempel är biobränslen. Genom att öka produktionen av biobränslen kan 

beroendet av kol, olja och andra icke förnyelsebara energikällor minska, vilket i sin 

tur är en förutsättning för att minska vår klimatpåverkan (ekologisk hållbarhet). En 

ökad produktion av biobränslen är dock problematisk ur ett globalt 

livsmedelsförsörjningsperspektiv (social hållbarhet), men också vad gäller 

biodiversitet (ekologisk hållbarhet). Ett annat exempel, som vi återkommer till 

senare, är den svenska exporten av hållbara städer och miljöteknik som, även om de 

vore hållbara i ekologisk bemärkelse, fortfarande innebär en ytterst diskutabel 

livsstilsimperialism.  
                                                        
1 Milleniemålen är åtta mätbara mål gällande hälsa, miljö och mänskliga rättigheter, utvecklade av FN 
år 2000.  

2 Human Development Index inkluderar och väger samman tre dimensioner: förväntad livslängd, 
förväntad utbildningslängd och välfärd i form av köpkraft och bruttonationalinkomst. 

3 De svenska miljömålen består av ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
har definierats av riksdagen som att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 
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Konflikter mellan ekologisk och social hållbarhet uppstår dock inte bara när hållbara 

städer exporteras, utan är i högsta grad närvarande även i Sverige. Ett exempel på 

detta är den konflikt som uppstår på då de investeringar som krävs för att bygga 

hållbara städer, stadsdelar och hus driver upp kostnaden för de resulterande 

lägenheterna så pass att det leder till segregation.  

Och tittar man på kvadratmeterpris och hyror i områden som Hammarby sjöstad 

och Norra Djurgårdsstaden, så står det klart att dessa områden inte är tillgängliga 

för vem som helst. Det kan dock ifrågasättas i vilken utsträckning det är just 

miljösatsningarna som fördyrar byggprocessen. I exempelvis Hammarby sjöstad 

beräknas miljöinvesteringarna ha ökat kostnaden för projektet med cirka fem 

procent. Drar man av dessa fem procent från ursprungspriset på bostadsrätter och 

hyror, så hamnar man likväl på en nivå som är för hög för att inte bidra till 

segregering. De stora kostnaderna kommer sig istället av det pris som staden sätter 

på marken, vilket i sin tur reflekterar marksaneringar (både Hammarby sjöstad och 

Norra Djurgårdsstaden är byggda på gammal industrimark) och 

infrastrukturinvesteringar. Ytterligare en del i ekvationen är att staden på bästa 

marknadsekonomiska manér tar ut ett högre pris för mark i attraktiva lägen. Till 

ekvationen kan även läggas material- och utrustningsval samt lägenheternas väl 

tilltagna bostadsytor.  

Vad är en hållbar stad? 

Ur ett resursanvändningsperspektiv framstår dagens städer som noder i ett globalt 

nätverk av resursflöden. In till städerna flödar resurser som energi, vatten, mat och 

byggnadsmaterial. Ut från städerna kommer avfall, avloppsvatten och föroreningar. 

Även om vissa av dessa resurser kan produceras inom stadens gränser så är städer 

generellt sett inte självförsörjande. Man brukar tala om att staden är beroende av ett 

omland, både vad gäller att hämta in resurser och att ta hand om allehanda 

restprodukter och föroreningar. Det omland som krävs för att försörja en stad växer 

inte bara med stadsbefolkningens storlek, utan också med storleken på 

befolkningens konsumtion.  
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En gång i tiden låg detta omland i direkt anslutning till staden. Parallellt med 

industrialisering och urbanisering har världen dock också genomgått en 

globalisering, med följden att allt mer av de varor och tjänster som vi konsumerar 

produceras inte bara utanför stadens utan även utanför landets gränser. Stockholms 

omland omfattar inte längre bara Norrlands skogar, Norrköpings textilindustri och 

Skånes odlingslandskap, utan sojaodlingar i Brasilien, textilfabriker i Indien och 

mobiltelefontillverkare i Kina. Det globaliserade omlandet medför inte bara ökade 

utsläpp från långväga transporter, utan innebär även svårigheter vad gäller att förstå 

och ställa krav på de miljömässiga och sociala konsekvenser som produktionen ger 

upphov till.  

Ur detta perspektiv kan det tyckas självklart att man vid bedömningar av städers 

hållbarhet inte begränsar studien till den miljöpåverkan som äger rum inom stadens 

geografiska gränser, utan att man även tar med i beräkningen den påverkan som 

stadens aktiviteter ger upphov till i dess omland. Fördelen med ett sådant så kallat 

konsumtionsbaserat bokföringssätt är att det ger en mer rättvisande bild av vilka 

(vilkas konsumtion) det är som orsakar miljöpåverkan och vilka som därmed kan 

eller bör ställas ansvariga för att göra något åt saken. Alternativet, ett 

produktionsbaserat bokföringssätt, tar istället bara med det i beräkningen som 

produceras inom stadens geografiska gränser.  

För en stad, som oftast endast producerar en bråkdel av vad dess invånare 

konsumerar, innebär en övergång från ett produktionsbaserat till ett 

konsumtionsbaserat bokföringssätt ofta en rejäl ökning av den miljöpåverkan som 

tillskrivs staden. För Stockholms del innebär detta att koldioxidavtrycket ökar från 

2,91 (CO2e)4 ton per person och år till 15,68 – en ökning med 439 procent! Men även 

på nationell nivå är Sverige är en nettoimportör av växthusgaser5 och nettoexportör 

                                                        
4 CO2e, eller koldioxidekvivalenter, är en enhet som används för att kunna summera de olika 
växthusgaserna. Olika gaser har olika stark uppvärmningspotential. Exempelvis så bidrar ett kilo 
metan tjugofem gånger mer till växthuseffekten än ett kilo koldioxid. När man räknar om 
metangasutsläpp till CO2e så multiplicerar man alltså dessa med tjugofem.   

5 Det vill säga, det släpps ut mer växthusgaser vid produktionen av de varor som importeras till 
landet än vid den inhemska produktion som exporteras. För energi är förhållandet dock det motsatta, 
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av miljöproblem. Skillnaderna på nationell nivå är förvisso inte lika drastiska som 

för Stockholm, men är ändå i storleksordningen av ett fördubblat koldioxidavtryck 

om man använder ett konsumtionsbaserat bokföringssätt istället för ett 

produktionsbaserat, från 7,36 till 14,19 (CO2e) ton per år6. Detta innebär dessutom 

att den omtalade svenska framgångssagan gällande att koppla isär ekonomisk 

tillväxt och koldioxidutsläpp faller platt. Denna bygger nämligen på 

produktionsbaserad bokföring.  

 

Figur 2. Växthusgasutsläppens storlek varierar kraftigt beroende på om man använder 

ett produktionsbaserat eller konsumtionsbaserat beräkningssätt.  

Det kan vara på sin plats att poängtera att den totala mängden växthusgasutsläpp 

självfallet inte påverkas av vilken bokföringsmetod som används. Detta är istället en 

fråga om huruvida man vill föra en klimatpolitik som strävar mot ett rättvist 

miljöutrymme eller inte.  

                                                                                                                                                                     
Sverige exporterar mer energi i form av varor än vi importerar. Dessa förhållanden gäller emellertid 
inte för alla delar av Sverige. Storstäder som Stockholm producerar väldigt lite av den energi och de 
varor som konsumeras inom staden och är därför nettoimportörer även av energi. 

6 Siffrorna i detta stycke är hämtade från studien ”Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys 
av fyra svenska kommuners totala konsumtion”, utförd och publicerad av Stockholm Environmental 
Institute 2012. 
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IPCC7 har beräknat att den totala mängden utsläpp av växthusgaser måste minska 

till ett ton CO2e per person och år, för att klimatförändringarna inte ska bli av 

katastrofal magnitud. Detta mål kallas ett-tonsmålet. Enligt ett produktionsbaserat 

beräkningssätt så innebär detta att produktionen inom ett land inte kan medföra 

utsläpp som överskrider befolkningens storlek, oavsett om dessa används för att 

tillgodose den egna befolkningens behov eller inte. På så sätt möjliggörs exempelvis 

att svenskar fortsätter lägga beslag på produktionsutrymmet i andra länder för att 

upprätthålla sin egen konsumtion. Huvudsaken är att utsläppen inom Sveriges 

gränser inte överskrider ett ton växthusgaser per capita.  

Med ett konsumtionsbaserat beräkningsperspektiv tillåts inte denna sorts 

snedfördelning. Det går självfallet att hävda att möjligheten att importera och 

exportera växthusgasutsläpp är en grundläggande förutsättning för vårt 

globaliserade handelssystem, och att en värld med enkom lokala och slutna 

produktions- och konsumtionssystem inte är önskvärd. Ett sådant framtidsscenario 

är dock inte den enda utvägen. Ett konsumtionsbaserat beräkningssätt omöjliggör 

inte handel över städers och länders gränser, men pekar på vikten av att importen 

och exporten av växthusgasutsläpp (eller andra miljöproblem) är lika stor. 

Möjligheten att upprätthålla ett globalt handelssystem påverkas istället mer av ett-

tonsmålet som, om det ska uppnås, innebär att antalet långväga transporter måste 

minska. 

Inte ens enligt de mest optimistiska teknikutvecklingsprognoserna kommer 

förnyelsebara energikällor räcka till för att försörja jordens växande befolkning. I 

alla fall inte om låginkomstländernas befolkning ska kunna öka sin 

energianvändning, vilket i många fall är en förutsättning för att den sociala 

hållbarheten ska öka. För att nå ett-tonsmålet är det därför av avgörande betydelse 

att energianvändningen minskar i höginkomstländerna. Den totala 

energianvändningen kan inte fortsätta att öka utan måste omfördelas. Även 

                                                        
7 Intergovernmental Panel of Climate Change är ett forskningsorgan som instiftades 1988 av FN:s 
miljöorgan UNEP och WMO – World Meteorological Organisation för att ta fram vetenskapligt 
underlag beträffande klimatförändringar och dess effekter på samhälle och ekosystem. 
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energianvändningen bör därför beräknas ur ett konsumtionsperspektiv, där all 

energianvändning över en produkts hela livscykel inkluderas i bokföringen. Enligt 

samma fördelningsprincip som ligger bakom ett-tonsmålet så innebär detta för 

Stockholms del en minskning av energianvändningen med i snitt 60 procent – från 

dryga 35 till 14 Mwh per capita.  

För genomsnittssvensken står boende och transporter för dryga 30 procent vardera 

av de totala växthusgasutsläppen, mat utgör 25 procent och de resterande 15 

procenten kommer av övrig konsumtion. Vad gäller energianvändning8 står boende 

och transporter för dryga en tredjedel vardera, medan mat utgör dryga 15 procent. 

Hur den nödvändiga minskningen fördelas över olika aktiviteter är mindre viktigt än 

att den faktiskt sker. Men utmaningens magnitud innebär att det inte går att 

fokusera på endast en aktivitet om en hållbar nivå av växthusgasutsläpp och 

energianvändning ska kunna nås. Det räcker inte att, exempelvis, enbart titta på hur 

mycket energi som går åt för att värma upp bostadshus eller vad för konsekvenser 

detta får i form av koldioxidutsläpp – även om denna post genom 

energieffektivisering och en övergång till förnyelsebara energikällor skulle ”nollas”.  

  

                                                        
8 Vad som ingår i dessa aktiviteter skiljer sig något mellan dataseten för växthusgasutsläpp och 
energianvändning, vilket innebär att en direkt jämförelse inte är möjlig. Energianvändningen har 
allokerats till hushållsfunktioner där exempelvis boendet innefattar även möbler. För 
växthusgasutsläppen hamnar möbler istället i kategorin övrig konsumtion. Båda dataseten är dock 
beräknade ur ett konsumtionsperspektiv.  
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Baserat på den hittills förda diskussionen kan vi nu formulera vår måttstock. 

En hållbar stad: 

• Tar ansvar för att motverka klimatförändringar och annan miljöpåverkan. 

• Beräknar sin miljöpåverkan och resursanvändning ur ett 

konsumtionsperspektiv. 

• Inkluderar samtliga aktiviteter i staden i denna beräkning. 

• Förbrukar inte mer än sin beskärda del av jordens gemensamma resurser. 

• Har därmed en genomsnittlig energianvändning som inte överstiger 14 MWh 

per person och år. 

• Ger därmed inte upphov till mer än i genomsnitt ett ton växthusgaser per 

invånare och år. 

Hammarby sjöstad och hållbarheten 

Hammarby sjöstad framhålls ofta som ett av de mest välkända exemplen på hållbar 

stadsutveckling. Vad som inte är lika känt är att när området under tidigt 1990-tal 

började planeras, så var det ett högst ordinärt planeringsprojekt. Förvisso betydligt 

större än brukligt är, men i övrigt var det inget som skiljde detta projekt från andra. 

Några år in i planeringsprocessen hände dock något som kom att ändra projektets 

inriktning fundamentalt – Stockholms stad med flera aktörer beslöt att försöka få OS 

2004 förlagt till staden. Med inspiration från Sydney, som vunnit värdskapet för OS 

2000, bestämde man att ett av ansökans starka kort skulle bli en miljöanpassad 

Olympiaby – förlagd till det område som nu är Hammarby sjöstad.  

Detta förändrade planeringsprocessen på två sätt. Dels utvecklades och klubbades 

igenom det miljöprogram som lade grunden för Hammarby sjöstad som hållbar 

stadsdel. Dels skapades en projektorganisation med syfte att snabba på 

planeringsprocessen. Miljöprogrammet innefattade en rad mål gällande energi, 

material, vatten och avlopp, avfall och transporter. Programmet innehöll också en 
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rad skrivningar om vikten av att utbilda de boende i miljöfrågor och att stödja mer 

hållbara livsstilar. De flesta av dessa mål och skrivningar accepterades utan vidare av 

övriga aktörer, men energimålet (60 kWh/m2 och år) stötte på skarp kritik från 

byggherrarna. De hävdade att detta mål var omöjligt att uppnå utan att ge avkall på 

de boendes komfort. Denna konflikt löstes aldrig och anses idag vara ett av 

huvudskälen till varför husen i Hammarby sjöstad inte blev mer energieffektiva än 

de är. Ytterligare ett skäl är att miljöhänsyn i sig bara var en del av de processer som 

drev fram miljöprogrammet.  

Enligt en nyligen utförd undersökning av femtio byggnader i Hammarby sjöstad, är 

den genomsnittliga energianvändningen för dessa (exklusive hushållsel) 115 

kWh/m2 och år9. Detta är förvisso något lägre än det svenska genomsnittet om 140 

kWh/m2 och år10, men ändå nästan dubbelt så högt som målsättningen. Än mer 

problematiskt blir det när man tittar på energianvändningen per person. Att 

lägenheterna i Hammarby sjöstad är väl tilltagna och familjerna små innebär att 

energianvändningen per person blir högre än i stadsdelar med mindre lägenheter 

eller större familjer.  

En central del av Hammarby sjöstads miljöprofil är den kretsloppsmodell – 

Hammarbymodellen – som konceptuellt knyter samman olika infrastrukturer och 

flöden med syfte att sluta kretsloppet så lokalt som möjligt. Ett exempel är de 

boendes avloppsvatten, som används för att producera biogas vilken sedan används 

i gasspisar i området. Avloppsvattnets överskottsvärme används för att producera 

fjärrvärme vilken värmer upp lägenheter. En närmare undersökning avslöjar dock 

att Hammarbymodellen, snarare än att representera verkligheten, visar en slags 

idealbild av hur det skulle kunna gå till. Flödena av energi, material och avfall i 

Hammarby sjöstad är långt ifrån slutna. Dessutom är det få av de tekniska 

lösningarna som är några egentliga nyheter, åtminstone i en svensk kontext. 

                                                        
9 Denna studie utfördes av Energicentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad på uppdrag av 

medborgarinitiativet HS2020 vars mål är att förbättra Hammarby Sjöstads hållbarhet. 

10 Energimyndigheten (2012) Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2011. 
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Välutvecklade system för matavfallsinsamling finns i ett flertal svenska kommuner, 

och i många av dem är systemen både äldre och mer välfungerande än i Hammarby 

sjöstad. Det samma kan sägas om dagvattenhanteringen. Utöver en bråkdel, kommer 

den fastighets- och hushållsenergi som används i området från externa energikällor.   

Det är dock viktigt att komma ihåg att när Hammarby sjöstad började planeras och 

byggas för dryga tjugo år sedan, så var flera av dessa tekniska lösningar tämligen 

nydanande, och den av Boverkets byggregler tillåtna nivån på energianvändningen 

var högre. Ur det perspektivet kan det tyckas orättvist att utvärdera Hammarby 

sjöstad på basis av vad som blivit praxis idag. Men i så fall måste man också 

ifrågasätta det rimliga i att Hammarby sjöstad fortfarande marknadsförs som ett i 

högsta grad aktuellt exempel på hållbar stadsutveckling.  

Norra Djurgårdsstaden och hållbarheten 

Att det finns en medvetenhet om att Hammarby sjöstads miljöteknik börjar bli 

föråldrad, och att miljöprofilen vacklar, vittnar dock profileringen av Norra 

Djurgårdsstaden som ”det nya Hammarby sjöstad” om. Norra Djurgårdstaden 

började planeras i början av 2000-talet och är beräknat att vara färdigutvecklat 

2030. Redan tidigt i projektet fanns tankar om en miljöprofilering, och att denna 

skulle bygga på lärdomarna från Hammarby sjöstad. Ändå dröjde det till 2010, ett år 

innan byggstart, innan det fanns ett beslutat miljöprogram.  

Till skillnad från Hammarby sjöstads miljöprogram, som inbegriper specifika, 

kvantitativa mål för energi, vatten, avfall med mera, är Norra Djurgårdsstadens 

miljöprogram mer av ett vägledande inriktningsdokument. De flesta mål är 

formulerade i kvalitativa termer, med undantag av de övergripande klimatmålen. 

Tanken med detta är att lämna utrymme för specifika handlingsprogram och 

kravformuleringar i planeringen av de olika utbyggnadsetapperna. På så sätt tänker 

man sig att man i takt med att teknikutvecklingen går framåt successivt ska kunna 

skärpa kraven. Följaktligen har man i den första etappen satt energikraven till cirka 

85 kWh/m2 per år, medan dessa i etapp två är sänkta till 55 kWh/m2 och år. Även i 
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Norra Djurgårdsstaden bygger man dock väl tilltagna lägenheter, vilket äter upp en 

stor del av vinsterna på energieffektiviseringen.  

Att dessa mål är högre respektive endast marginellt lägre än det mål som för tio år 

sedan formulerades för Hammarby sjöstad är intressant, men att komma fram till ett 

entydigt svar på varför så är fallet låter sig inte göras. En möjlig förklaring är att 

energimålet för Hammarby sjöstad faktiskt var för radikalt, och att det är först nu 

som tekniken finns tillgänglig för att så låga energinivåer ska kunna nås. En annan 

förklaring är att man i Norra Djurgårdsstaden går mer försiktigt fram, att lägre 

energimål skulle vara möjliga att både sätta och nå, men att man av olika skäl har 

valt att lägga sig på en mer bekväm nivå. Exempelvis för att det inte anses vara 

politiskt gångbart eller ekonomiskt lönsamt med mer långtgående mål.  

Huruvida mål bör sättas på en nivå som man med säkerhet vet sig kunna uppnå eller 

inte är en omtvistad fråga. Vissa hävdar att mål bör vara tydligt nåbara för att de ska 

kunna fylla sin funktion, och att svåruppnåeliga, ”omöjliga” mål endast bidrar till 

uppgivenhet och minskat engagemang. Andra hävdar att så inte alls är fallet, och 

pekar på att vad som är att betrakta som omöjligt inte är hugget i sten, och att mer 

utmanande mål kan bidra till att förändra den bilden. Vad vi med säkerhet vet är 

dock att målformuleringar och krav är ett av de mest effektiva policyinstrumenten 

vad gäller att trigga teknikutveckling. Frågan rör alltså snarast på vilken nivå målen 

och kraven bör ställas för att denna utveckling ska ske så snabbt och effektivt som 

möjligt.  

Liksom i fallet Hammarby sjöstad dröjde det inte länge innan Norra 

Djurgårdsstadens miljöprogram blev utsatt för hård kritik, men denna gång var det 

inte energimålen utan målen kring de boendes livsstilar som stod i fokus. I flera 

artiklar i dagstidningar och andra medier utmålades dessa ambitioner som ett högst 

oönskat återupplivande av den sociala ingenjörskonsten11. Vissa drog det hela så 

långt som till att anklaga Stockholms stad för att försöka bedriva ekofascism.  

                                                        
11 Se exempelvis Tottmar, M. (2010) Press på boende om sund livsstil, Dagens Nyheter 2010-11-09. 
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Vid en närmare titt i miljöprogrammet ter sig dock dessa anklagelser som tämligen 

grundlösa. De sätt på vilka man tänker sig bygga en stadsdel där det är ”lätt att göra 

rätt” handlar framförallt om informationsinsatser och ekonomiska incitament, 

exempelvis genom individuell debitering av värme och vatten. Så varför dessa starka 

reaktioner? En förklaring, som inte står att finna i själva målformuleringarna utan i 

den inledande texten, är att staden på ett ovanligt tydligt sätt pekar ut de boende 

som medansvariga för att hållbarhetsmålen ska kunna nås, något som är att anse 

som en självklarhet men som går på tvärs mot den rådande nyliberala 

hållbarhetsdiskursen.  

Dessa åtgärder har från annat håll kritiserats för att vara både naiva och 

otillräckliga. Visst finns det flera goda exempel på att information och ekonomiska 

incitament faktiskt kan påverka människors beteenden, men det har också gång på 

gång visats att dessa åtgärder sällan lyckas påverka tillräckligt många människor i 

tillräckligt stor utsträckning och tillräckligt länge för att i grund och botten kunna 

förändra våra vanor. För att informationsinsatser ska bidra till någon mer långsiktig 

förändring krävs att de är ständigt närvarande eller återkommande, annars tenderar 

vi att snabbt falla tillbaka i våra gamla rutiner så fort vi inte längre blir påminda om 

vikten av att göra annorlunda.  

Vad gäller ekonomiska incitament så behöver även dessa vara kontinuerliga, men 

eftersom vi efterhand vänjer oss vid nya prisnivåer så behöver de även justeras över 

tid för att ha fortsatt avskräckande eller uppmuntrande effekt. Utöver detta så bör 

även poängteras att möjligheterna att påverka människors beteenden med 

information och ekonomiska incitament är fundamentalt beroende av en rad andra 

faktorer som ofta underskattas. Exempelvis den sociala kontexten. De flesta av oss 

skulle ogärna göra saker som får oss att framstå som märkliga eller jobbiga i andras 

ögon. Om vi är del av ett socialt sammanhang där det är kutym att duscha (minst) en 

gång om dagen, så ska det mycket till för att information eller ekonomiska 

incitament ska få oss att ändra den vanan, och det senare gäller särskilt framförallt i 

områden som Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdstaden. Där är den största 
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delen av invånarna ekonomiskt sett väl bemedlade och har därför råd att betala även 

för en hög varmvattenförbrukning.  

Enligt de övergripande miljömålen ska Norra Djurgårdsstaden vara fossilbränslefritt 

år 2030. Så långt ser det hela lovande ut, men när man tittar närmare på vad som 

inkluderas i målet blir den påstådda hållbarheten mer problematisk. I det 

beräkningsprotokoll som används för att följa upp målet ligger fokus på direkta 

utsläpp från energianvändning i byggnader (uppvärmning, kylning och hushållsel), 

lokala transporter och avfall. Konsumtion (av exempelvis mat) och långväga resor 

inkluderas inte.  

Inte heller tas den energi som krävs för att bygga stadsdelen med i beräkningen, 

eller de växthusgasutsläpp detta ger upphov till. Enligt en studie av byggsektorns 

miljöpåverkan, som släpptes våren 200912, är utsläppen från produktion av 

byggnadsmaterial och transporter nu större än de som kommer från 

uppvärmningen av byggnader. Detta beror till viss del på att utsläpp från 

uppvärmningen minskat, men också på att utsläppen från produktionsfasen har 

ökat. En fortsatt användning av energi- och koldioxidintensiva byggnadsmaterial 

som betong och längre transporter är två förklaringar. Att Norra Djurgårdsstaden 

alltså inte kommer att vara fossilbränslefritt även om målet nås innebär att 

stadsdelens hävdade hållbarhet kommer farligt nära att klassas som ”greenwashing” 

– alltså miljöfokuserad marknadsföring på falska premisser. 

Hållbarhet på export och gröna öar  

Det är lätt att förstå tjusningen med projekt som Hammarby sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden. Genom att förmedla en bild av att hållbar utveckling kan uppnås 

enkom med hjälp av miljöteknik, bidrar de till att lösa den inre konflikten mellan 

den upplevda nödvändigheten att göra något och oviljan att ändra livsstil. På så sätt 

fungerar de båda stadsdelarna som ett slags kollektivt avlatsbrev.  

                                                        
12 Finnveden, G. m. fl. (2009) Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Boverket. 
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Men det är viktigt att förstå att inget av stadsbyggnadsprojekten Hammarby sjöstad 

och Norra Djurgårdsstaden är lanserade och genomförda enkom för hållbarhetens 

egen skull. Nog har det funnits och finns både en och flera miljöengagerade 

tjänstemän och politiker som tagit tillfället i akt att försöka driva igenom en mer 

radikal inriktning av projekten, och hade hållbarhet varit satt överst på agendan så 

hade det kanske gått vägen. Men nu har hållbarhet och miljöhänsyn istället 

framförallt varit medel för att nå andra mål.  

I fallet Hammarby sjöstad var miljömålen först ett medel för att hämta hem OS 2004. 

Efter beskedet att OS inte skulle gå till Stockholm, blev målet istället att 

marknadsföra svensk miljöteknik och den så kallade Hammarbymodellen med 

integrerade kretsloppslösningar. Även i Norra Djurgårdsstaden har 

miljöteknikexport och marknadsföring av Stockholm som en attraktiv stad varit två 

av de huvudsakliga drivkrafterna till att investera i miljöteknik: ”Norra 

Djurgårdsstaden ska vara ett skyltfönster mot världen för svenska företag. Genom 

medvetet och integrerat arbete kan ett innovativt område som Norra 

Djurgårdsstaden också leda till framgång för svenska miljöteknikföretag i andra 

länder.”13   

Att det går att göra en exportvara av hållbara städer och miljöteknik är inte heller 

konstigt. Urbaniseringen innebär att allt mer av människors resursanvändning 

koncentreras till städerna. Hållbar stadsutveckling är därmed att betrakta som en 

förutsättning för global hållbar utveckling. Världens urbana befolkning beräknas just 

nu växa med nästan 200 000 personer om dagen. Det är tio gånger så många 

människor som det byggs lägenheter för i Norra Djurgårdsstaden. För att tillgodose 

alla dessa människor med ett hållbart stadsboende enligt den svenska modellen 

krävs alltså att vi bygger tio Norra Djurgårdsstaden om dagen.  

Men Norra Djurgårdsstaden och Hammarby sjöstad är inte hållbara, varken 

ekologiskt eller socialt. Vid en närmare granskning visar sig båda dessa flaggskepp i 

                                                        
13 Stockholms stad, 2012. http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-
djurgardsstaden/Miljostadsdel  
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den svenska miljöexportflottan använda långt mer energi och ge upphov till långt 

mer växthusgaser än den stipulerade måttstocken medger. Att använda dessa två 

stadsdelar som mall för hållbar stadsutveckling är därmed ingen lösning. Tvärtom. 

Det är dessutom så att teknologier och koncept inte är neutrala, utan bär med sig 

normer, värderingar och livsstilar. Exporten av miljöteknik och hållbara städer 

bidrar därmed även till en global livsstilsimperialism, där hållbara (och önskvärda) 

livsstilar företräds av en välbärgad medelklass för vilken hållbar konsumtion inte 

innebär mer än en preferens för produkter med prefixen ekologisk och miljö. Om 

hela jordens urbana befolkning bodde i ”hållbara städer” och anammade ”hållbara 

livsstilar” skulle paradoxalt nog miljöproblemen inte minska utan förvärras, flera 

gånger om.  

I Sverige finns idag dryga 4,5 miljoner bostäder. Hammarby sjöstads 11 500 

lägenheter och Norra Djurgårdsstadens 12 000 lägenheter utgör alltså endast 0,5 

procent av det totala bostadsbeståndet. Detta innebär inte att det är onödigt att 

ställa miljökrav på nybyggnadsprojekt, men pekar på det orimliga i att låta hållbar 

stadsutveckling bäras av enstaka projekt. Än mer orimligt blir det när man ser till 

fördelningen mellan de resurser som investeras i sådana projekt och de resurser 

som ställs till förfogande för det övriga bostadsbeståndet. Om en hållbar 

stadsutveckling ska kunna uppnås måste hela bostadsbeståndet beaktas och 

samhällets resurser investeras där de gör som störst nytta för både den ekologiska 

och den sociala hållbarheten.  
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