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Abstract 

The purpose of this report is to analyze in what way Stockholms stad tries to lower its 
populations affect on the climate, regarding consumption of food and transportation. The 
documents and plans for Stockholms stads climate work will be studied from the 
perspective of ecological modernization (EM) and ecological citizenship (EC) which are 
two different theories. Regarding transportation Stockholms stad has taken measures to 
lower the car traffic and the use of fossil fuels, streamline freight services and increase 
the number of cyclists and pedestrians as well as public transport. There are significantly 
less actions regarding food consumption. There are some informative brochures aimed 
towards citizens and companies with tips on how to lessen climate impact from food 
consumption, for example by eating less meat. In total Stockholms stads actions have a 
more local than global perspective, they rely more on innovations than changed 
behavior. The explicit reason for change is more about reaching a high quality of life in 
Stockholm than global justice. This leads to the conclusion that Stockholms stads 
climate work is more characterized by EM than EC. Which is not unexpected because 
EM have been dominating the environmental debate for a long time. EM has been 
criticized for not having a global perspective, therefore the effectiveness of EM as a 
strategy to solve global problems can be questioned. 

Keywords: ecological citizenship, ecological modernization, food consumption, 
transport, Stockholm, sustainable development 

 

Sammanfattning 

I denna rapport undersöks på vilka sätt Stockholms stad försöker minska invånarnas 
klimatpåverkan när det gäller konsumtion av mat och transporter. Med utgångspunkt i 
teorierna om ekologisk modernisering (EM) och ecological citizenship (EC) studeras 
Stockholms stads dokument och planer för klimatarbete. Vad gäller transporter så 
genomför Stockholms stad åtgärder för att minska biltrafiken och användningen av 
fossila bränslen, effektivisera godstrafiken samt öka cykel, gång och kollektivtrafik. Det 
finns betydligt färre åtgärder som rör livsmedel. De som finns är informativa styrmedel 
riktade till privatpersoner och företag med tips på hur klimatpåverkan från mat kan 
minskas, till exempel genom att äta mindre kött.  Sammantaget har Stockholms stads 
åtgärder ett mer lokalt än globalt fokus, åtgärderna bygger mer på innovationer än 
beteendeförändringar. Den uttalade anledningen för förändring handlar om god 
livskvalitet i Stockholm snarare än global rättvisa. Detta leder till slutsatsen att 
Stockholms stads klimatarbete präglas av EM i betydligt större utsträckning än EC. 
Detta är inte oväntat eftersom EM länge varit dominerande i den miljöpolitiska debatten. 
EM har fått mycket kritik för att sakna globalt perspektiv, därför kan dess effektivitet för 
att lösa globala problem ifrågasättas. 

Nyckelord: ecological citizenship, ekologisk modernisering, matkonsumtion, transport, 
Stockholm, hållbar utveckling 
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Inledning 
Bakgrund 

Hur människans miljö- och klimatpåverkan ska hanteras är en mycket aktuell fråga som 
har debatterats länge. I Sverige tog Riksdagen 1999 fram ett antal miljökvalitetsmål 
varav ett är ”Begränsad klimatpåverkan” som definieras enligt följande: 

“Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås.” 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. (Naturvårdsverket, 2015d) 

Under 1990-talet präglades många västeuropeiska länders, däribland Sveriges, miljö-
arbete av den miljöpolitiska strategin Ekologisk modernisering (EM) (Linderström, 
2001). Strategin har haft stort genomslag framför allt för att den löser upp motsättningen 
mellan fortsatt tillväxt och skydd av miljön. Med teknologisk utveckling och så kallad 
”grön tillväxt” kan vi fortsätta maximera vår välfärd och samtidigt bevara miljön. Av 
samma anledning har EM fått en del kritik och har bland annat ifrågasatts för att den 
saknar ett globalt hållbarhetsperspektiv och för att strategin inte säger någonting om 
gränser för hur mycket miljön kan belastas (Langhelle, 2000; Galaz & Thorsell, 2001).  

Att globala frågor och hållbarhet är någonting som nämns explicit i miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan antyder ett behov av fler strategier än EM för att nå målen. 
EM bygger till stor del på att marknaden ska driva fram en grön tillväxt utan särskilt 
stora krav på förändring hos enskilda konsumenter. Det finns dock rapporter som visar 
att även privata konsumenter behöver ändra på vissa konsumtionsmönster för att Sverige 
ska kunna nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2008; 
Naturvårdsverket, 2015b, Naturvårdsverket, 2015d). De konsumtionsmönster som är 
särskilt viktiga att begränsa för att minska klimatpåverkan, är flygresor och kött-
konsumtion (Naturvårdsverket, 2015a). Utifrån Sveriges miljökvalitetsmål finns en 
strävan efter global hållbarhet och därmed, enligt Naturvårdsverket, ett behov av 
förändring av invånarnas konsumtionsmönster. Utifrån detta är den dominerande miljö-
politiska strategin EM, åtminstone enligt dess kritiker, kanske inte tillräcklig för att nå 
målet Begränsat klimatpåverkan.  

Det finns andra teorier om hur hållbarhet kan uppnås som fokuserar mer på förändrat 
beteende hos medborgarna. En sådan är Ecological citizenship (EC) som fokuserar 
mycket på medborgarens roll för en hållbar utveckling (Dobson, 2003). Strategier för att 
nå miljökvalitetsmålen i Sverige kan  tänkas präglas av framförallt EM men, utifrån 
strävan efter global hållbarhet och förändrade konsumtionsmönster, vore det även rimligt 
med spår av idén om EC. 

Syfte 

Stockholm har 900 000 invånare och är en av Europas snabbast växande regioner 
(Stockholms stad, 2015). Det stora invånarantalet och den stora tillväxten gör att 
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regionen har en hög konsumtion av varor och tjänster och således också stor 
klimatpåverkan.  

I denna rapport avser vi undersöka på vilket eller vilka sätt Stockholms stad försöker 
minska invånarnas klimatpåverkan när det gäller konsumtion av mat och transporter. 
Genom att utgå från de två ovan nämnda teorierna avser vi att ta reda på om Stockholms 
stads åtgärder i huvudsak handlar om EM eller om EC. 

Frågeställning 

Karakteriseras Stockholms stad åtgärder för att minska klimatpåverkan från invånarnas 
konsumtionsmönster i huvudsak av EM eller EC? 

Avgränsningar 

Det finns många konsumtionsmönster som ger upphov till klimatpåverkan, den här 
studien kommer att fokusera på transporter och livsmedelskonsumtion. Dessa kategorier 
har valts för att de är bland de största källorna till klimatpåverkande utsläpp hos privata 
hushåll (Naturvårdsverket, 2016). Eftersom studiens frågeställning handlar om invånare 
som privatpersoner är det just hushållens utsläpp som är mest intressant. 

Det material vi kommer att analysera är det som Stockholms stad presenterar i sitt 
dokument “Klimatarbete i Stockholms stad”. Där presenteras sex olika styrdokument 
samt informationsmaterial riktat till Stockholms invånare. Denna presentation 
publicerades hösten 2013 vilket innebär att nya åtgärder och planer kan ha tillkommit 
sedan dess, några nyare styrdokument har dock inte påträffats under litteratursökningen. 
Eftersom inga senare styrdokument påträffats och för att göra materialet tillräckligt 
avgränsat för att möjliggöra fördjupning i varje dokument kommer enbart det material 
som Stockholms stad presenterade som sitt klimatarbete hösten 2013 att studeras. 
Styrdokumentet “Förslag till energiplan för Stockholm” kommer ej att analyseras då 
detta inte berör varken matkonsumtion eller transporter.  

Följande material analyseras i denna studie: 

Styrdokument 

• Färdplan 2050 - för ett fossilbränslefritt Stockholm 
• Vision 2030 
• Promenadstaden 
• Stockholms miljöprogram 2012-2015 
• Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015 

Information till stockholmare i form av broschyrer 

• Klimatsmart i hemmet 
• Klimatsmart på kontoret 
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Metod 

Denna studie genomförs som en kvalitativ litteraturstudie där materialet analyseras 
utifrån de två teorierna om EM och EC för att försöka se i vilken utsträckning dessa 
grundtankar präglar Stockholms stads klimatarbete. För att göra detta på ett strukturerat 
och konsekvent sätt används Tabell 1 för att jämföra materialets likheter med de två 
teorierna. 

I “Kvalitativ metod och vetenskapsteori” diskuteras distinktionen mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod utifrån ordens språkliga betydelse där kvalitet betyder karaktär eller 
egenskap medan kvantitet är mängden av en egenskap eller karaktär (Starrin et al., 
1994). En kvalitativ studie kan alltså sägas innebära att någonting studeras med målet att 
beskriva dess väsentliga karaktär eller egenskaper. Det som studeras här är Stockholms 
stads åtgärder så som de beskrivs i det publicerade materialet, avsikten är att beskriva 
materialets karaktär utifrån teorierna om EM och EC.  

Vidare utgår kvalitativa studier från studiesubjektens perspektiv och resultatet kommer 
således att vara deras tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994). För den här studien 
innebär det att resultatdelen består av författarnas tolkningar av materialet. Resultatdelen 
kommer, till skillnad från många kvantitativa studier, inte att vara en objektiv 
sammanställning av materialet utan bestå av egna tolkningar utifrån det teoretiska 
ramverket. I studiens senare del diskuteras resultatet med målet att dra slutsatser utifrån 
frågeställningen. 

 

Teoretisk bakgrund 
Ekologisk modernisering 

Under 1970-talet präglades den miljöpolitiska debatten av så kallad demodernisering och 
deindustrialisering det vill säga en teori om att hållbar utveckling bara kan nås genom att 
fundamentalt förändra det moderna samhället. Det fanns en stark uppfattning om att 
hållbar utveckling inte var förenligt med fortsatt ekonomisk tillväxt i det kapitalistiska 
produktions- och konsumtionssamhället (Mol & Spaargaren, 2000).  

Signifikant för teorin om EM är att den, till skillnad mot den då rådande debatten, inte 
ser en motsättning mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Tvärtom innebär 
den att fortsatt ekonomisk tillväxt kan vara hållbar och att hållbarhetsfrågan i sig kan 
utgöra en drivkraft för fortsatt modernisering och utveckling av grön teknologi.  

Teorin presenterades i början av 1980-talet och har sedan dess varit en viktig del i den 
miljöpolitiska debatten (Hajer, 1996). Innebörden av teorin är att de miljömässiga 
förbättringarna, som är nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling, kan gå hand-i-
hand med en ekonomisk tillväxt–det gäller bara för näringslivet att hitta produkter som 
både är “miljövänliga” samtidigt som de är ekonomiskt gynnsamma. Genom teknisk 
utveckling kan en hållbar tillväxt där konsumtionen inte behöver minska skapas, 
tillväxten kan fortsätta som tidigare men med miljömässigt bättre produkter på 
marknaden. Med andra ord ska marknaden, så som den fungerar idag, stimuleras till att 
lösa de klimatmässiga problemen som vi står inför (Bradley et al., 2013). 
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Ekologisk modernisering som miljöpolitisk strategi 

EM är inte bara en teori utan även en miljöpolitisk strategi. I en marknadsekonomi 
används ofta ordet modernisering för att beskriva förbättring av produkter och 
produktionsprocesser. Strävan efter modernisering, som är inneboende i 
marknadsekonomier, i kombination med konkurrens har drivit fram den teknik vi har 
idag. En grundbult i EM som strategi är att få denna drivkraft att gynna miljön. (Mol & 
Sonnefeld, 2000) 

Eftersom marknaden inte självmant drivit teknologin i en miljövänlig riktning hittills 
behövs andra drivkrafter och inom EM förespråkas flexibla styrmedel för detta. Flexibla 
styrmedel. Flexibla styrmedel innebär, jämfört med administrativa, en större möjlighet 
att välja hur miljöbelastningen minskas (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser, 2012). Staten har alltså en viktig roll att införa styrmedel och miljö-
standarder för att stimulera tekniska innovationer och miljömässigt bra alternativ. Inom 
EM förespråkas flexibla styrmedel, ekonomiska och informativa, snarare än 
administrativa (Feindt & Cowell, 2010). 

Ett exempel på ett flexibelt styrmedel är grön offentlig upphandling, där offentlig sektor 
tar hänsyn till miljö- och hållbarhetskriterier när de upphandlar varor och tjänster. På så 
sätt stimuleras marknaden att driva fram gröna alternativ. Andra exempel på ekologisk 
modernisering kan vara statliga investeringar i teknisk utveckling, privata företags 
miljöpolicys och riktlinjer för produkters miljöpåverkan. Enligt EM kan miljöhänsyn 
utgöra en ny drivkraftför modernisering och tillväxt utan att det moderna samhället 
behöver begränsas (Linderström, 2001). 

Utvecklingen mot EM har sedan 1980-talet fått stort genomslag, framförallt i 
Västeuropas industriländer, inte minst i Sverige där mycket av framför allt 1990-talets 
miljöpolitik kan härledas till idén om EM (Linderström, 2001). 

 

Kritik mot ekologisk modernisering 

Även om teorin EM fått stort genomslag och påverkan på miljöpolitiken så finns det 
vissa frågor den inte riktigt svarar på. Här beskrivs några av de största aspekterna som 
varit föremål för kritik.  

EM tar inte hänsyn till rättvisa, varken mellan människor idag eller gentemot kommande 
generationer (Galaz & Thorsell, 2001; Langhelle, 2000). Ansvaret gentemot kommande 
generationer är en central del i Brundtlandkommissionens definition av hållbar 
utveckling som är vida spridd och erkänd. Utifrån den definitionen av hållbarhet kan EM 
alltså sägas sakna ett hållbarhetsperspektiv. Vidare, i sin artikel i Svensk Natur, kritiserar 
Galaz och Thorsell EM för att ha ett för nationellt fokus. Moderniseringsstrategin 
tenderar att fokusera betydligt mer på lokala problem som avfall och föroreningar och tar 
sig inte an globala utmaningar, något som även stöds av Langhelle som menar att teorin 
saknar referenser till globala problem som exempelvis växthuseffekten (Langhelle, 
2000). 
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Generationsmålet, som är det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige, innebär ett 
ansvar utanför Sveriges gränser och gentemot kommande generationer. Detta ska 
genomsyra miljöarbetet på alla nivåer i samhället (Regeringen, 2015). 

“Målet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Styrmedel och åtgärder för att lösa miljöproblemen i Sverige ska utformas så att Sverige inte 
exporterar miljöproblem.” (Regeringen, 2015) 

Utifrån den kritik som EM fått avseende hållbarhet och globalt perspektiv är den kanske 
inte tillräcklig för att nå Sveriges generationsmål. 

En annan aspekt är gränser. I många sammanhang, till exempel inom de planetära 
gränserna, talas det om naturens “Carrying capacity”. Man kan säga att det handlar om 
gränser för hur mycket vi kan belasta miljön utan att det får irreversibla konsekvenser. 
Några sådana gränser behandlar inte teorin om EM överhuvudtaget. (Langhelle, 2000) 

En viktig fråga som kan ställas är huruvida den teknologiska utvecklingen, hur grön den 
än må vara, förmår hantera en fortsatt tillväxt? Med en ökande befolkning som strävar 
efter ökad välfärd, vilket i dagens samhälle till stor del innebär en ökad konsumtion, kan 
tyckas att EM sätter väldigt hög tilltro till teknologin. Det finns historiska exempel som 
visar att teknisk utveckling och effektivisering inte nödvändigtvis leder till minskad 
resursanvändning utan snarare leder till en ökad användning på grund av efterfrågan. 
Fenomenet kallas för Jevons paradox (Jevons, 1866) och är uppkallat efter den engelske 
ekonomen William Stanley Jevons som under mitten av 1800-talet såg att en 
effektivisering av kolkonsumtionen inom industrin ledde till högre total konsumtion av 
kol. Hans argument var att det inte går att lita på att tekniska lösningar minskar 
bränslekonsumtionen. 

 

Ecological Citizenship 

Andrew Dobson beskriver EC som ett medborgarskap som inte grundar sig i national-
statens territorium utan vars gränser definieras och omdefinieras av vårt ekologiska 
fotavtryck. Det är ett asymmetriskt förhållande där vi får relationer till, och ett 
medborgerligt ansvar gentemot, de människor vars område och miljö vi påverkar med 
våra handlingar. De människor som påverkar varandra kan således vara vitt geografiskt 
skilda. Eftersom våra handlingar idag har effekter i framtiden argumenterar Dobson även 
för ett medborgerligt ansvar gentemot kommande generationer (Dobson 2003). 
Ekologiska fotavtryck ger upphov till en relation med dem som det påverkar, den 
asymmetriska karaktären av denna relation skapar också ett asymmetriskt ansvar där den 
som använder mer av sin ekologiska kvot bär det största ansvaret. Dobson skiljer på 
globaliserade och globaliserande individer där de senare har förmåga att påverka 
människor och miljö på avstånd medan de förra inte har det. (Dobson 2003) 

Den grundläggande skyldigheten individer har enligt teorin om EC handlar om att 
säkerställa ett hållbart ekologiskt fotavtryck. Avseende vad som är hållbart hänvisar 
Dobson till Brundtlandkommissionens definition och beskriver detta enligt följande: 
”……the ecological citizen will want to ensure that her or his ecological footprint does 
not compromise or foreclose the ability of others in present and future generations to 
pursue options important to them” (Dobson, 2003, p. 120). 
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Som nämnts tidigare så sträcker sig dessa skyldigheter över territoriella gränser 
och även över generationer. De som har ett så stort ekologiskt fotavtryck att det 
äventyrar andra människors möjligheter att få tillgång till det som är viktigt för 
dem, har en skyldighet att reducera sitt ekologiska fotavtryck. Skyldigheten att 
minska sitt ekologiska fotavtryck drivs alltså av alla människors rätt till tillräckligt 
ekologiskt utrymme (Dobson, 2003). 

Ju större ekologiskt fotavtryck vår konsumtion genererar desto större blir vårt ansvar. 
Varje individ som utnyttjar mer än sin beskärda del av ekologiskt utrymme får alltså ett 
ansvar att begränsa detta. Teorin om EC är antropocentrisk då den handlar om 
skyldigheter gentemot andra människor och inte mot natur och miljö i sig.  

 

Ecological citizenship som miljöpolitisk strategi 

Idén om att använda EC som strategi för att komma åt miljöproblemen är inte lika 
utvecklad som idén om EM som miljöpolitisk strategi. EC är en yngre teori och har inte 
haft samma spridning som EM. Det finns dock en del skrivet om hur detta skulle kunna 
ske. Som beskrivits ovan innebär EC, enligt Dobson, ett globalt ansvar och sätter den 
enskilda medborgaren i fokus genom att tillskriva denna ett ekologiskt ansvar i den 
privata sfären. Andrew Revkin skriver att  EC inte bara innebär ett individuellt ansvar 
och menar att det krävs åtgärder i större skala för att få en effekt. Individen som 
medborgare är en del av ett samhälle och även om mycket förändring behöver ske i den 
privata sfären så krävs att samhället som helhet förändrar sina praktiker och tar ansvar 
för dess medborgare (Revkin, 2012). Att enbart lägga ansvaret på alla enskilda individer 
kan tänkas ställa orimligt höga krav på respektive individs förmåga att förstå och 
anpassa sitt ekologiska fotavtryck.  

Vidare framhäver Revkin rollen av den “goda medborgaren”, en god medborgare i den 
här kontexten är alltså en som minimerar sitt ekologiska fotavtryck. En annan sak som är 
karaktäristisk för en medborgare är att denne är aktiv och delaktig i sitt samhälle, till 
skillnad mot en konsument vars huvudsakliga roll är att konsumera för att öka sin 
välfärd. Eftersom EC expanderar medborgarskapet till utsträckningen av vårt ekologiska 
fotavtryck innebär detta en delaktighet även i globala frågor, trots att mycket av den 
goda medborgarens handlingar sker i den privata sfären (Revkin, 2012). 

Att angripa miljöfrågan, i syfte att minska deras ekologiska fotavtryck, utifrån EC skulle 
alltså innebära stora förändringar i beteende hos individer. Staten, men även globala 
samfund, skulle ha ett stort ansvar att få till denna förändring eftersom det krävs att 
samhället som större enhet än individen förändras. Drivkraften bakom detta kan sägas 
vara en hållbar och rättvis utveckling, baserad på alla människors (även kommande 
generationers) rätt till lika stort ekologiskt utrymme för att tillgodose sina behov. 

 

Kritik mot ecological citizenship 

Eftersom ecological citizenship är en betydligt yngre teori än ekologisk modernisering 
och det inte finns lika mycket skrivet om den så finns det heller inte lika mycket kritik 
av den. Tim Hayward har skrivit en del om EC och framfört synpunkter på hur Dobsons 
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teori skulle kunna utvecklas. Hayward ifrågasätter huruvida det verkligen går att bygga 
ett koncept på ett medborgarskap som inte ingår i en stat (Hayward, 2006).   

Vidare kritiserar Hayward Dobsons teori för att vara obestämd vad gäller rättvisa. 
Dobson menar ju att ekologiska medborgare får ett ansvar att begränsa sitt ekologiska 
utrymme utifrån tanken om ett rättvist fördelat ekologiskt utrymme. Hayward anser att 
även om den skyldigheten accepteras så är det oklart vad den faktiskt innebär och vad en 
ekologisk medborgare förväntas göra i praktiken (Hayward, 2006). 

Hayward vill också lägga ett större fokus på rättigheter inom EC. Han menar att det 
finns ett starkt samband mellan skyldigheter och rättigheter. När en medborgare får 
skyldigheter på grund av sitt ekologiska fotavtryck betyder det att det finns andra 
medborgare med motsvarande rättigheter. Detta resonemang minskar graden av 
frivillighet inom EC. Skyldigheter som inte sätts i ett sammanhang av både rättigheter 
och skyldigheter blir frivilliga, och inte särskilt starka, skyldigheter (Hayward, 2006). 
Att inte ta ansvarar för sina medborgerliga skyldigheter enligt EC skulle då alltså 
innebära att förneka någon annan rättigheter. 

 

Jämförelse av de båda strategierna 

Som vi sett tidigare har EM funnits sedan 1980-talet, fått stort genomslag inom 
miljöpolitiken och varit dominerande i debatten länge. EM som strategi har präglat 
miljöpolitiken i många västeuropeiska länder. EC däremot är en yngre teori som inte har 
en lika välutvecklad strategi för att angripa miljöfrågor i praktiken. Det har alltså funnits 
betydligt mer material att studera avseende EM jämfört med EC. Det finns flera stora 
skillnader i dessa teorier och här beskrivs de största. 

Den grundläggande drivkraften inom EC kan sägas vara en skyldighet att som 
medborgare minska sitt ekologiska fotavtryck till en hållbar nivå där hållbar innebär att 
inte äventyra andra människor förmåga att tillfredsställa sina behov. Det handlar alltså 
ganska mycket om rättvisa och omsorg om andra människors behov. EM behandlar över 
huvud taget inte hållbarhet eller rättvisa på det sättet. Inom EM är det ett faktum att 
miljöhänsyn är nödvändigt för att hantera miljöproblem men något rättviseperspektiv 
gentemot varken nuvarande eller kommande generationer finns ej.  

EC framhäver ett globalt ansvar medan EM i huvudsak fokuserar på nationella 
miljöproblem, till exempel föroreningar. En viktig skillnad hos dessa angreppssätt är det 
bakomliggande syftet. En miljöpolicy utformad utifrån EC skulle alltså kunna motiveras 
med alla människors rätt till ekologiskt utrymme medan samma miljöpolicy men 
utformad utifrån EM snarare skulle motiveras med ökad nationell tillväxt.  

Även avseende individens roll skiljer sig teorierna markant åt. Med EM som strategi ska 
marknaden användas för att få fram en grön tillväxt. Individens roll på en sådan marknad 
är att fortsätta som idag, det vill säga konsumera. Visserligen ska individen gärna välja 
gröna produkter men den huvudsakliga uppgiften är likväl att konsumera. EM kan därför 
vara tilltalande eftersom det inte innebär så stora förändringar i människors beteende, de 
kan fortsätta konsumera och sträva efter ökad välfärd. EC däremot kan kräva stora 
förändringar. Individens huvudsakliga roll inom EC är som delaktig medborgare snarare 
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än konsument och ställer krav på minskat ekologiskt fotavtryck och således förändringar 
i individens beteende.  

Inom EM ska marknaden stimuleras till grön tillväxt genom flexibla styrmedel och 
miljöpolicys, det är alltså staten, organisationer och privata företag som ska få till 
förändringen. Även inom EC har staten ett ansvar för att få till förändringen men även 
globala samfund har en viktig roll, här kan man dock tänka sig lite mindre flexibla 
styrmedel. Eftersom respektive individ enligt EC har en viss mängd ekologiskt utrymme 
finns det alltså gränser för hur mycket miljön kan belastas och därför kan man i denna 
strategi tänka sig mer administrativa styrmedel. Som nämnts i kritiken mot EM så säger 
inte den teorin någonting om gränser för belastning av miljön. Tabell 1 sammanfattar hur 
de olika teorierna förhåller sig till hantering av miljöfrågan.  

 

 

 Ekologisk 
modernisering 

Ecological citizenship 

Varför ska 
förändringen ske? 

Krav på miljöhänsyn Hållbarhet och rättvisa mellan 
människor. Allas rätt till ekologiskt 
utrymme. 

Huvudsaklig nivå som 
strategin hanterar 

Lokal (föroreningar, 
utsläpp) 

Global (växthuseffekten, 
naturresurser) 

Hur sker 
förändringen? 

Teknologi och 
innovationer 

Förändrat beteende  

Var sker förändringen? Marknaden Privata sfären (medborgare) 

Var ligger det största 
ansvaret? 

Institutioner, staten, 
organisationer 

Staten, globala organisationer 

 

Styrmedel Ekonomiska, 
informativa 

Administrativa, informativa 

Finns det gränser för 
belastning av miljön? 

-- Ja 

 

Klimatpåverkan från privata resor och livsmedelskonsumtion - hur ser det ut 
idag? 

Utsläppen av växthusgaser per person i Sverige är bland de lägsta av alla 
industriländerna (Naturvårdsverket, 2008). Detta beror på att svenskarna genererar 
relativt låga mängder utsläpp i Sverige. Det betyder dock inte att svenskarnas 
koldioxidutsläpp är låga totalt sett eller att de minskar. Importerade varor kan generera 

Tabell 1. Jämförelse av teorierna Ekologisk modernisering och Ecological citizenship. 
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stora växthusgasutsläpp men eftersom produktionen inte sker i Sverige räknas utsläppen 
inte med i den svenska statistiken (Naturvårdsverket, 2008).  

Privat resande, inrikes och utrikes, står för en stor del av genomsnittssvenskens totala 
utsläpp av växthusgaser. Inom detta område läggs det stort fokus på den landburna 
trafiken, till exempel med försök att gå från privat resande med bilen till kollektivt 
resande med bussen (Stockholms stad, 2014), men ett relativt litet fokus läggs på den 
trafik som sker i luften. Jämfört med 1993 har utsläppen från genomsnittssvenskens 
privata flygresor fördubblats och en grov beräkning av utsläppen från svenskars 
flygresor, privat och i tjänst, visade att dessa uppgick till 10,6 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e) år 2013 (Naturvårdsverket, 2015b). Dessa kan jämföras 
med utsläppen från personbilar som år 2014 var lika stora, nämligen 10,6 miljoner ton 
CO2e (Naturvårdsverket, 2015e). Det finns alltså en skevhet i miljöarbetet inom 
transportsektorn som är anmärkningsvärd.  

Enligt Naturvårdsverkets rapport om hållbara konsumtionsmönster (Naturvårdsverket, 
2015b), kommer den stora klimatpåverkan inom jordbruket från odling och djurhållning. 
Endast en liten del av växthusgas-utsläppen inom jordbrukssektorn kan härledas till 
transporter av livsmedel (undantaget de varor som transporteras med flyg). Vidare 
påpekar författarna av rapporten att 75 procent av de totala utsläppen kommer från 
konsumtion av nötkött och mejerivaror och trenden är stigande (figur 1). 

 

 

Figur 1. Diagrammet visar hur konsumtionen av nötkött har ökat för perioden 1993–
2013 (Jordbruksverket, u.å.). 
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Resultat 
De åtgärder som Stockholms stad föreslår för att minska miljöpåverkan inom de två 
sektorerna transporter och livsmedel presenteras nedan.  

Transporter 

Vision om hållbar utveckling 

I Stockholms styrdokument Vision 2030 talas det mycket om framtiden och hur det ska 
vara att bo i ett framtida Stockholm. Till exempel nämner de att det som beslutas idag 
görs för kommande generationer så att morgondagens stockholmare ska få vardagen att 
gå ihop (Stockholms stad, u.å.c). Utifrån prognoser väntas en fortsatt kraftig tillväxt av 
befolkningen i Stockholm med region (Stockholm stad, 2010; Stockholms stad, 2014). 
Det kommer ställa stora krav på regionen, bland annat måste antalet bostäder och 
arbetsplatser öka och med detta service och transportmöjligheter (Stockholms stad, 
2010).   

Gällande hållbarhet beskrivs det i dokumentet Vision 2030 att innovationer har löst 
många miljöproblem och att Stockholm är på god väg mot sitt mål att vara fossilfritt 
2050. De innovationer som nämns är bland annat miljöbilar och smarta trafiklösningar 
(Stockholms stad, u.å.a; Stockholms stad, u.å.c).  I dessa fall handlar det inte om ett 
förändrat beteende utan snarare om tekniska lösningar. Förvisso har folk valt att köpa 
miljöbil istället för ”vanlig” bil men själva bilresandet har de inte förändrat. I visionen 
nämns också att många stockholmare åker kollektivt eller väljer att cykla (Stockholms 
stad, u.å.c). 

Stockholms stads miljöprogram fungerar som ett styrande dokument för stadens 
miljöarbete som samtliga nämnder och styrelser inom kommunen ska förhålla sig till. 
Hittills har åtta dokument formulerats inom miljöprogrammet där miljömål brutits ned 
och konkretiserats till hanterbara delmål (Stockholms stad, u.å.a). Målen i Vision 2030 
är typiska sådana miljömål som Stockholms miljöprogram knyter an till, där den 
övergripande beskrivningen av delmålen som rör miljöeffektiva transporter är att “öka 
stockholmarnas mobilitet genom långsiktigt hållbara lösningar” (Stockholms stad, u.å.a, 
s. 6). 

Det övergripande syftet med översiktsplanen, som är ett av de styrande dokumenten för 
Stockholms miljöarbete, är att peka ut var denna tillväxt bäst kan lokaliseras för att 
utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. Genom att bygga på redan exploaterad mark där viktiga funktioner redan 
finns så underlättar man för stockholmarna att välja klimatsmarta transportalternativ 
(Stockholms stad, 2010; Stockholms stad, u.å.a; Stockholms stad, u.å.b). Därtill ska 
Stockholm profileras som en stad med hög livskvalitet så framtidens arbetskraft vill bo 
och arbeta i staden. Det handlar om att stärka varumärket Stockholm, med region 
(Stockholms stad, 2010).  

Stockholm är en liten stad på en global skala och är således beroende av närliggande 
kommuner i Mälardalen för att vara internationellt konkurrenskraftig, som är ett av 
målen med Vision 2030. För att stärka upp regionen står därför Stockholms stad bakom 
idén om en planering där utvecklingen bör koncentreras till flera platser i regionen. 
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Området kring Norra station och Karolinska är ett exempel på ett kommungräns- 
överskridande samarbete där Stockholm och Solna binds samman i ett stort 
byggnadsprojekt (Stockholms stad, 2010). Genom att förtäta staden, där ny bebyggelse 
bör lokaliseras i områden som redan har tillgång till service och goda möjligheter till 
kollektivtrafik, underlättar kommunen för dess invånare att välja andra transportsätt och 
på så sätt minska persontransporter med bil. Motivet bakom detta verkar i huvudsak 
handla om att göra Stockholm till en attraktiv stad med god livskvalitet och inte för att ta 
ett globalt ansvar i klimatfrågan. 

Stockholms stads version av en hållbar utveckling till sin karaktär väldigt bred. Man 
talar om hållbar utveckling inom ekonomi, samhälle och miljö och menar att en hållbar 
samhällsutveckling är en process mellan dessa tre perspektiv där olika intressen vägs 
mot varandra (Stockholms stad, 2010). Den är med andra ord en produkt av 
kompromisser mellan de olika perspektiven. Tydligt är dock att kommunen vill att 
Stockholm ska vara en attraktiv stad och planerar för att framtida Stockholmare ska ha 
det bra. Det skulle kunna ses som ett medborgerligt ansvar gentemot kommande 
generationer (i Stockholm). Det nämns dock inget explicit om att dagens invånare 
behöver ta ett aktivt ansvar för att kommande invånare ska kunna ha ett gott liv utan det 
ansvaret verkar handla om att på kommunal nivå planera för befolkningstillväxt samt att 
hitta tekniska och innovativa lösningar.  

 

Minska användandet av personbil 

Skaffa effektivare fordon samt att ersätta fordon som drivs på fossila bränslen med 
sådana som drivs på biobränslen och el. Den största drivkraften bakom energi-
effektiviseringen inom transportsektorn antas vara de EU-förordningar som finns om 
utsläppsgränser för nya fordon samt att priset på fossila bränslen höjs. Eftersom 
produktionskostnaden för förnybara bränslen är högre än för fossila bränslen krävs också 
styrmedel för att utjämna skillnaderna mellan dem (Stockholm, 2014).  

Åtgärder som föreslås för att minska användandet av personbilar är att personer som 
reser mycket i tjänsten ska kunna ha större möjligheter till distansmöten. Här är det 
främst en fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen som ska säkerställa att resor i tjänsten 
minskar. Lokala jobbkaféer ska också kunna minska på resandet (Stockholm stad, 2010; 
Stockholm stad, 2014; Stockholms stad, u.å.a). Även bilpooler nämns som en lösning då 
de fasta kostnaderna för tillgång till bil i så fall minskar samtidigt som de rörliga 
kostnaderna för användning av bil ökar (Stockholms stad, 2010). Restriktioner införs 
som gör bilresandet mindre attraktivt (Stockholm, 2014; Stockholms stad u.å.a). Staden 
ska också verka för att öka andelen sålda miljöklassade bilar samt att öka andelen 
miljöbränsle som säljs (Stockholms stad, 2010; Stockholms stad, u.å.a). 

För att uppnå ett minskande av personbilsanvändandet förlitar sig Stockholms stad till 
stor del på nationella och internationella beslut, strängare krav på miljöbilar samt 
ekonomiska styrmedel i form av höjt pris på fossila bränslen, som i sig är EM. Utav de 
övriga åtgärderna som diskuteras, utbyggning av IT-infrastruktur, fler lokala jobbkaféer, 
fler miljöklassade personbilar och utökad bil pool, så är det bara den sistnämnda som 
uppmanar till beteendeförändring hos stockholmarna. Över lag kan därför miljöarbetet 
för att minska personbilsanvändandet ses som kraftigt influerat av EM, men med EC-
effekter. 
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Effektivisera godstransporter 

Godstransporterna står för 35 procent av växthusgasutsläppen inom transportsektorn i 
Stockholm (Stockholms stad, 2014). Föreslagna åtgärder för att minska utsläppen är att 
optimera rutter och leveranstider samt att öka möjligheten till samdistribution av gods 
(Stockholms stad, 2010; Stockholms stad, 2014; Stockholms stad, u.å.a; Stockholms 
stad, u.å.b). Åtgärderna handlar om att hitta smarta lösningar för att minska utsläppen. 

 

Flygresor 

Eftersom Stockholms stads åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter i 
princip bara berör transporter innanför kommunens gränser finns det inga konkreta 
åtgärder som handlar om flygresor i styrdokumenten. I de informativa styrmedlen finns 
inte heller mycket som berör flygresor men i broschyren Klimatsmart på kontoret finns 
ett avsnitt som handlar om resor i tjänsten. Här uppmanas företag att planera för att 
minska sina flygresor samt att välja direktflyg för att undvika mellanlandningar. 
Argumentet för varför företagen ska göra detta är minskade växthusgasutsläpp 
(Stockholms stad, u.å.e).  

 

Kollektivtrafik 

Andelen som reser kollektivt ska öka. För att lyckas med det är planen att nära på 
fördubbla kollektivtrafikens kapacitet jämfört med år 2014 (Stockholm, 2014), till 
exempel genom att öka antalet bussfiler (Stockholms stad, u.å.b) samt att stads-
planeringen ska bygga på ett kollektivt resande (Stockholms stad, 2010; Stockholm, 
u.å.a). I Stockholms stad broschyr “Klimatsmart på kontoret”, som riktar sig till företag 
och deras personal, uppmuntras de anställda att använda kollektivtrafiken och företagen 
uppmanas att underlätta för detta till exempel genom att erbjuda SL-kort. För att få 
personalen att välja kollektivtrafiken framför bilen lyfter Stockholms stad fram olika 
fördelar med att resa kollektivt, bland annat att man kan läsa en bok under resan 
(Stockholms stad, u.å.e). 

Klimatsmart på kontoret är ett informativt styrmedel där Stockholm stad informerar om 
växthuseffekten, stadens höga ambitioner som miljöstad, att allas bidrag är viktigt och 
ger tips på hur företag och individer kan minska sin klimatpåverkan. Framträdande bland 
Stockholms stads argument för att företag och individer ska göra klimatsmarta val är 
bland annat att bidra till minskade klimatförändringar globalt, till en god livsmiljö lokalt 
och att bidra till Stockholms goda rykte som miljöstad.  

 

Cykel och gång 

Stockholms stad vill att fler människor ska ta cykeln eller gå istället för att ta bilen 
(Stockholm, 2014; Stockholms stad u.å.a; Stockholms stad u.å.b; Stockholms stad, 
u.å.e). Detta ska åstadkommas genom utbyggd infrastruktur gällande gång- och 
cykelbanor (Stockholms stad, 2010; Stockholm, u.å.a; Stockholm, u.å.b). Cykelrutter ska 
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hållas röjda från snö under vintertid och vid nya byggnadsprojekt ska det planeras för ett 
minskat bilanvändande. Vidare ska möjligheterna till säker cykelparkering ska utökas 
(Stockholms stad, u.å.a; Stockholms stad, u.å.e).  

Dessa åtgärder handlar om att underlätta för invånarna att cykla eller gå och på så sätt 
minska biltrafik och därmed utsläpp, staden uppmanar även företag att vidta åtgärder 
underlätta för sin personal att cykla. Syftet är att förändra ett beteende hos invånarna och 
Stockholms stad försöker genom både fysiska och informativa åtgärder bidra till detta.  

 

Fossila bränslen 

Ett av Stockholms styrande miljödokument är Färdplan 2050 vars mål är att staden ska 
vara fri från användning av fossila bränslen år 2050. Inom transportsektorn innefattar det 
all vägtrafik inom kommungränserna, sjöfart och tåg samt flygtrafik vid Bromma 
flygplats upp till 915 meter (med andra ord starter och landningar). Sådant som inte 
räknas in i Färdplan 2050 är utsläpp genererade av stockholmare som färdas utanför 
kommungränsen. Trots denna avgränsning står Stockholms stad inför en stor uppgift att 
minska sina CO2e-utsläpp inom transportsektorn som idag står för cirka en tredjedel av 
stockholmarnas totala utsläpp (utsläpp som genererats inom kommungränsen) 
(Stockholms stad, 2014). 

Den uppskattade minskningen av växthusgasutsläpp sedan 1990, då mätningarna 
startade, fram till 2010 har beräknats till cirka 90 000 ton CO2e. Denna minskning beror 
enligt Stockholms stad själva på att ett ökat antal miljöbilar rullar i staden, främst 
etanolbilar men även en stor del miljöklassade bensin- och dieselsnåla fordon, samt att 
bussar inom kollektivtrafiken har övergått från att drivas med diesel till andra förnybara 
alternativ (Stockholms stad, 2014; Stockholms stad, u.å.b). Andelen cyklister har också 
ökat med 10 procent per år sedan 2005 och även detta kan ha verkat för minskade 
utsläpp av växthusgaser (Stockholms stad, u.å.b). Det är dock oklart hur dessa “nya” 
cyklister tidigare reste men man har antagit att 20 procent av dessa har gjort överflytten 
från bil till cykel. Dock finns det fortfarande mycket att göra inom transportsektorn och 
förändringarna har hittills inte haft särskilt stor effekt – på 20 år har utsläppen sänkts 
med knappt 10 procent. 
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Figur 2. Diagrammet visar utsläppen av växthusgaser inom Stockholms stads 
kommungräns. Den utsläppsökning av växthusgaser som syns år 2010 och 2011 beror på 
förändringar i beräkningsmetoden för vägtrafiken. Från och med år 2010 tas utsläpp som 
genereras under bränslets hela livscykel med i beräkningarna, det vill säga att utsläpp av 
växthusgaser vid produktion och distribution av bränslet är inkluderade (Stockholm, 
2014). 

För att nå det långsiktiga målet läggs stort ansvar på näringslivet då regionen har stora 
förhoppningar på att teknik som innebär koldioxidneutrala eller emissionsfria transporter 
ska utvecklas. Samtidigt som Stockholms stad menar att biltrafiken måste minska så 
anser de att bilen i flera sammanhang är oersättlig (Stockholms stad, 2010).  

Ett globalt ansvarstagande för utsläpp från transporter är ingenting som hanteras explicit 
i Stockholms stads dokument även om minskade utsläpp inom Stockholm har effekt 
även globalt. De miljöproblem som beskrivs inom transportsektorn, till exempel buller 
och partikelutsläpp samt föroreningar i mark och vatten från stadstrafik (Stockholms 
stad, u.å.a), är i huvudsak lokala medan globala problem som klimatpåverkan på grund 
av utsläpp av växthusgaser från vägtrafik inte hanteras i samma utsträckning. De 
utsläppsproblem som Stockholm stad fokuserar på är alltså i huvudsak lokala. Minskade 
utsläpp av växthusgaser inom Stockholm, till följd av att fler stockholmare väljer cykeln 
eller bussen framför bilen, bidrar visserligen till minskad växthuseffekt globalt sett men 
eftersom Stockholmarnas utsläpp utanför kommungränsen inte är någonting som 
Stockholms stad hanterar verkar huvudfokus ändå ligga på att uppnå en god miljö lokalt.  

Stockholms stads dokument avseende fossila bränslen är med andra ord centrerat kring 
begreppet EM. De “hållbara lösningarna” syftar alltså i huvudsak till vad som är hållbart 
för miljön lokalt, i och kring Stockholm, och inte till vad som är hållbart för klimatet 
globalt sett även om detta också gynnas. 

 

Livsmedel 

När det gäller att minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion så är det i huvudsak 
informativa styrmedel som används. I de analyserade dokumenten finns det jämfört med 
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transporter betydligt mindre skrivet om livsmedel. Det är enbart i broschyrerna 
”Klimatsmart i hemmet” och ”Klimatsmart på kontoret” som livsmedelskonsumtion och 
dess klimatpåverkan behandlas. Dessa informationsbroschyrer riktar sig till privata 
hushåll respektive företag och deras personal.  

 

Informativa styrmedel 

Någonting som genomgående betonas i de informativa styrmedlen är Stockholms höga 
ambitioner och goda rykte som miljöstad samt att staden utsetts till EU:s första 
miljöhuvudstad (Stockholms stad, u.å.d; Stockholms stad, u.å.e). Vidare förklaras 
växthuseffekten och att en del av jordens befolkning använder för mycket naturresurser. 
Ett motiv till att minska mängden koldioxidutsläpp som lyfts fram är att undvika 
extrema klimatförändringar (Stockholms stad, u.å.e).  

Stockholms arbete och mål avseende minskad klimatpåverkan beskrivs kortfattat och här 
framhävs att alla behöver hjälpa till för att vi ska nå dessa mål och att man som enskild 
medborgare kan bidra genom att minska sin klimatpåverkan i bostaden. Den 
klimatpåverkan som livsmedelskonsumtion ger upphov till beskrivs både med 
förklaringar och siffror på hur mycket utsläpp olika livsmedel och hanteringen av dessa 
genererar.  Sedan ges flera tips på vad man som enskild konsument kan göra för att bidra 
till klimatarbetet, till exempel att minska sin köttkonsumtion, köpa närproducerat och 
inte handla mer än vad man äter. Det finns också med recept på klimatsmart mat 
(Stockholms stad, u.å.d). Företag uppmanas att välja miljömärkta lunchrestauranger och 
personalen uppmanas att minska den mat som slängs genom att ta vara på sina rester. Ett 
annat motiv som nämns är att det finns många fördelar för företag, konsumenter och 
samhälle att ha ett klimatarbete och ett omvärldsperspektiv (Stockholms stad, u.å.e). 

Vad gäller livsmedel så försöker Stockholm stad med sina informativa styrmedel att 
förändra beteenden hos privata hushåll, företag och dess personal. Invånarna uppmuntras 
att aktivt delta i stadens klimatarbete och Stockholm framhävs som en miljöstad att vara 
stolt över. Stockholm stads argument för att människor ska göra detta handlar om att 
minska utsläpp av växthusgaser och att  undvika extrema klimatförändringar men även 
om hur detta gynnar individen eller företaget. Här uppmuntras alltså medborgarna och 
företagen att ta ett aktivt ansvar och göra förändringar för klimatet och sin egen skull. 
Huruvida Stockholms stad aktivt skickat ut informationen till någon särskild målgrupp 
har inte framgått men den finns att ladda ned på Stockholms stads hemsida. Att personer 
får tillgång till informationen verkar alltså till stor del vara beroende av att de själva 
söker upp den. Förändringarna hos stockholmarna blir således ytterst frivilliga. 

 

Slutsatser 
De motiv och argument för klimat- och miljöarbete som staden lyfter fram handlar om 
att stärka Stockholms ställning som en miljöstad i världsklass och uppnå en ökad 
livskvalitet i staden. Någonting som också lyfts fram är de fördelar klimatsmarta val 
leder till för individer. Att minska globala problem nämns också men intressant nog i 
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mycket mindre utsträckning. De globala problemen kan tänkas vara en stark drivkraft till 
att vissa mål har satts upp men explicit får de inte så stort utrymme.  

Någonting som återkommande betonas i Stockholms stads åtgärder är strävan efter en 
god lokal miljö och livskvalitet för sina invånare. Vad gäller utsläpp får lokala problem 
som partiklar och föroreningar större utrymme än globala problem som växthuseffekten. 
I och med detta, samt att Stockholms stad i princip bara hanterar utsläpp inom 
kommungränserna, kan åtgärderna sägas ha ett mer lokalt än globalt fokus. De åtgärder 
som Stockholms stad föreslår, för minskad klimatpåverkan, har spår av både EM och 
EC. Mycket handlar dock om innovationer, optimering och smarta lösningar. Den typen 
av lösningar är en central del inom EM och bygger på att människor kan fortsätta leva 
ungefär som de gör medan klimatpåverkan begränsas med hjälp av teknik och 
innovationer. En stor del av förändringarna ska alltså ske utanför den privata sfären och 
bygger således mer på EM än EC. En del av Stockholms stads åtgärder handlar dock om 
att anpassa infrastruktur så att den underlättar för människor att göra val som minskar 
klimatpåverkan, till exempel att ta cykel istället för bil. Det kan ses som ett inslag av EC 
eftersom kommunen tar ansvar för att stockholmarna ska kunna minska sin 
klimatpåverkan. 

Det finns flera inslag av åtgärder som tyder på att staden vill komma åt och ändra på 
vissa beteenden hos stockholmarna, som är synonymt för EC. Tydligast är de i 
broschyrerna, Klimatsmart i hemmet respektive Klimatsmart på kontoret. I dessa arbetar 
staden bland annat för att minska på den konsumtion av livsmedel som har kraftigast 
negativ påverkan på klimatet genom att förklara att den ökande växthuseffekten är ett 
problem och på så sätt påverka stockholmarna att ändra på sina konsumtionsvanor. I 
jämförelse med de andra åtgärderna, som har med EM att göra, så är dessa mycket 
“mildare” då de till stor del består av tips och tricks.  

Sammanfattningsvis konstateras att Stockholms stads åtgärder präglas av EM i betydligt 
större utsträckning än EC. De huvudsakliga argumenten för det är att Stockholms stads 
perspektiv är mer lokalt än globalt, lösningarna handlar mer om innovationer än 
beteendeförändringar samt att den uttalade anledningen för förändring handlar om att 
uppnå en god livsmiljö i Stockholm snarare  än om global rättvisa. 

 

Diskussion 
Att EM genomsyrar Stockholms stads arbete är inte konstigt med tanke på att den teorin 
länge dominerat den miljöpolitiska debatten. Vad som är intressant är dock att det i de 
övergripande målen för klimatarbetet finns referenser till globala problem, samtidigt 
tillämpas alltså EM trots att den fått mycket kritik för att sakna just ett globalt 
perspektiv. Till exempel inleds ett av stadens styrdokument med ett citat från FN:s 
klimatkonvention “»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.«” (Stockholms stad, u.å.b, s. 
7). Vidare så ska Sveriges miljöpolitik på alla nivåer, alltså även Stockholms stads, 
genomsyras av generationsmålet som innebär både ett globalt ansvar och ett ansvar 
gentemot kommande generationer (Regeringen, 2015). Utifrån detta borde det vara 
viktigt att minska stockholmarnas klimatpåverkan totalt sett, inte bara inom 
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kommungränsen. EM, med sitt lokala perspektiv, verkar inte vara en tillräcklig strategi 
för att lösa de globala problemen.  

Med utgångspunkten att det finns gränser för hur mycket miljön kan belastas och att alla 
har rätt till tillräckligt stort ekologiskt fotavtryck för att tillfredsställa sin grundläggande 
behov skulle klimatarbetet kunna se väldigt annorlunda ut. Ett tydligare EC-perspektiv 
skulle vara att kommunen bryr sig om sina medborgares utsläpp av växthusgaser, även 
utanför kommunens gränser, och jobbar aktivt för att minska dessa. Detta hade kunnat 
resultera i kraftigare åtgärder där fokus hade varit på ett minskat ekologiskt fotavtryck 
från stockholmarna, oavsett var det sker. Ett radikalt men fullt rimligt exempel på ett 
kraftfullare EC-perspektiv är en jämförelse mellan rök- och köttförbud. På samma sätt 
som icke-rökare argumenterar mot rökning då de kan utsättas för passiv rökning kan en 
EC-medborgare argumentera mot köttkonsumtion genom att de indirekt utsätts för ökad 
växthuseffekt.  

Fördelen med EM som strategi är att den förmodligen är lättare att genomföra än EC. 
Det är troligtvis effektivt att vädja till en “nyttomaximerande egoistisk konsument” 
eftersom det är ett system som människor är vana vid och som bygger på en fortsatt 
tillväxt, samtidigt som den inte kräver särskilt stora förändringar i människors liv. Dock 
säger inte EM någonting om rättvisa eller absoluta gränser för hur mycket miljön kan 
belastas. En viktig fråga här är om EM verkligen är en tillräcklig strategi, det vill säga 
om det slutliga målet är att ha hållbart samhälle där det finns vissa gränser för hur 
mycket belastning miljön tål. 

EM och EC behöver kanske inte stå i motsats till varandra utan skulle förmodligen 
kunna kombineras på ett effektivt sätt. EM har bristen att det inte finns några absoluta 
gränser, klimatpåverkan ska minskas och en ständig strävan efter förbättrad miljöteknik 
pågår men frågan är om det räcker för att hantera en ökande konsumerande befolkning. 
Att sätta upp gränser eller mål för hur stort ekologiskt fotavtryck Stockholms invånare 
får generera och samtidigt använda olika styrmedel för att stimulera nya lösningar skulle 
kunna vara ett alternativ. Absoluta gränser skulle kanske till och med kunna stimulera 
till en snabbare utveckling av klimatsmarta alternativ men det skulle vara en stor, och 
inte särskilt populär, förändring. Stockholms stad ligger långt fram i sitt miljöarbete 
internationellt sett och bör ha alla förutsättningar att driva klimatfrågan framåt. 
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