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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Denna uppsats analyserar diskursen kring hållbar stadsutveckling och hur den har förändrats. 
Studien bygger på ett kritiskt perspektiv och metoden är uppdelad på dels en litteraturöversikt 
och dels en diskursanalys av samtliga nummer av facktidskrifterna Arkitektur och PLAN från 
1987 fram till och med 2007. Hållbar stadsutveckling innehåller konfliktlinjer mellan tre olika 
dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt hänsynstagande. Begreppet hållbar 
stadsutveckling är dessutom diffust och svårt att definiera. Resultatet visar att den hållbara 
stadsbyggnadsdiskursen i Sverige har rört sig från att initialt handla om gräsrotsinitierade 
ekobyar i början av 1990-talet till storskaliga stadsbyggnadsprojekt med fokus på 
stadsmässighet. Skiftet kan förstås mot bakgrund av Henri Lefebvres teorier om den ökade 
betydelsen av ideologier i det moderna samhället, vilket sker på bekostnad av människors 
skilda preferenser om boendemiljö. Den kompakta staden premieras och förortens 
bebyggelsestrukturer ifrågasätts trots att forskarvärlden saknar konsensus i frågan kring hur 
den hållbara stadens bebyggelsestruktur bör gestaltas.   
 
Nyckelord: Hållbar stadsutveckling, kritiskt perspektiv, diskursanalys, kompakt 
bebyggelsestruktur, gles bebyggelsestruktur, Sverige.  
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Förord 
 

Denna magisteruppsats är skriven och seminariebehandlad under vårterminen 2009 som 
avslutande moment på Samhällsplanerarlinjen (inriktning mot kulturgeografi) vid Stockholms 
universitet. Uppsatsens metod bygger dels på en litteraturöversikt och dels på en 
diskursanalys av samtliga nummer av facktidskrifterna Arkitektur och PLAN från 1987 fram 
till och med 2007.   
  
Under den tid då jag läste dessa tidskrifter har jag även till viss del i tankarna återupplevt den 
samhällsutveckling som skett under min barndom, mina ungdomsår och till sist även under 
steget in i vuxenlivet (jag växte upp i en kranskommun till Stockholms stad), – vilket är 
fascinerande. Nu i efterhand förstår jag att konfliktlinjen mellan stad, land och förort fanns 
närvarande i vårt medieintag som barn: I lågstadiet fantiserade jag och mina vänner om att bo 
i en svamp, vilket bör förstås utifrån att vi varje vecka satt som klistrade framför Sveriges 
televisions reprissändning av barnprogrammet ”Zwampen”, där titelspåret med samma namn 
(”Zwampen” av Electric Banana Band) inleds: ” Jag gillar inte höghus, sten och lättbetong. 
Jag trivs inte i stan för den är grå och trång. (Refräng:) Jag vill bo i en zwamp, annars får jag 
kramp...”. Diskursen som förespråkar lantliv och boende i svampar hade en tydlig påverkan 
på oss – det goda livets innehåll var formulerat. Det bör emellertid tilläggas att när tiden var 
kommen att flytta hemifrån i slutet av 1990-talet, var svamplivsvisionen sedan länge ersatt 
med drömmen om lägenhet i innerstaden. Ett decennium senare, tittar jag på min snart 
treårige son när vi lyssnar på det här musikspåret tillsammans och börjar tänkta i banor av 
”svampboende” igen – cirkeln är för stunden sluten.  
 
I detta förord vill jag, utöver att berätta barndomsanektdoter och personliga reflektioner, 
framförallt ta tillfället i akt och tacka den trevliga personalen på Stockholms universitets-
bibliotek och då speciellt bibliotikarierna på filialen Geobiblioteket, som har preparerat 
ditintills streckkodslösa nummer av de relevanta facktidskifterna med streckkoder - vilket 
möjligjort hemlån. Jag vill även sända ett stort tack till redaktionen på Arkitektur, som vid 
förfrågan, lät mig använda en av tidskriftens bilder i uppsatsen (se sidan 8). 
 
 
Tack! 
 
 
Stockholm i juni 2009 
 
 
Emilie Persson 
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Kapitel I – Inledning 

Om vi leker med tanken att vi skulle ägna några dagar åt att vandra genom en stor stad, från 
dess centrum och fortsätta ut genom dess förorter till landsbygden - låt oss säga genom 
Stockholms stad och dess kranskommuner, skulle vi se många olika typer av bebyggelse-
strukturer på vår vandring. Bebyggelsen, gatumönstren och mellanrummen skulle skilja sig åt, 
liksom de tänkta funktionerna för dessa bebyggelseinslag. På vår vandring skulle vi passera 
olika arbetsplatser, se och höra bilar samt träffa flera människor - kanske stannar vi och 
samtalar med några av dessa människor en stund eller kanske tar en kopp kaffe på ett café i 
Hökarängen. Om vi hade möjligheten att göra om samma vandring fyrtio år senare, skulle vi 
antagligen fortfarande känna igen oss i staden, men kaféet har kanske ersatts med en annan 
verksamhet eller av tomhet och de människor som vi träffar har troligen andra berättelser om 
staden i sina sinnen. Kanske har staden växt, antingen geografisk eller också är den mer 
tättbebyggd, kanske känner vi inte igen oss alls. Staden är i ständig förändring.  
 
Förändringen av staden kan ske på många olika sätt, spontant eller reglerat – ogenomtänkt 
eller väl begrundat. I Sverige är målsättningen för stadens förändring knuten till de femton 
nationella miljökvalitetsmålen och då speciellt till nummer femton ”god bebyggd miljö”.1 
Målet om ”god bebyggd miljö” kan betraktas utifrån att det moderna samhället har utformat 
och omformat städerna med bilen i centrum och ökad konsumtion som ledstjärna – vilket lett 
till miljöproblem som ett av resultaten.2 Sedan 1960-talet och framåt har emellertid kritiska 
röster höjts som ifrågasätter denna utveckling. Kritiken stammar från två insikter: dels att den 
moderna livsstilen allvarligt kan skada jordens ekosystem och dels att globala orättvisor ger 
människor i olika delar av världen diametralt skilda förutsättningar. För att språkligt 
visualisera denna kritik och erbjuda en stig framåt formulerades det tillväxtskritiska begreppet 
”hållbar utveckling” på 1970-talet.3 Begreppet ”hållbar utveckling” kom emellertid senare att 
kapas av tillväxtdiskursen, som breddade begreppet från att endast innehålla ekologiska och 
sociala dimensioner till att även inkludera ekonomisk tillväxt. Därefter lanserade Brundtland-
kommissionen begreppet ”hållbar utveckling” på bred front 1987 i FN:s rapport Our Common 
Future.4 Oavsett utifrån vilken etiskt ståndpunkt vi väljer att betrakta denna kapning, har 
begreppet sedan dess fått större genomslagskraft och strävandet efter hållbar utveckling 
fungerar idag som ett kvalitetsmärke inom flertalet arenor. Ur ett kulturgeografiskt perspektiv 
är det intressant att koppla samman denna kamp mellan diskurser med teorier om rumslighet 
och, som i den här uppsatsen, till vad som sker den materialiserade staden – hur betraktar vi 
stadens olika bebyggelsestrukturer i förhållande till visionen om hållbar utveckling? Den här 
uppsatsen diskuterar kring denna fråga utifrån en litteraturöversikt och en empirisk 
diskursanalys av samtliga nummer av Arkitektur och PLAN från 1987 till och med 2007. 
  
Det här kapitlet inleds med en problembeskrivning. Därefter presenteras huvuddragen i det 
svenska stadsbyggandet från industrialiseringens dagar fram tills idag. Under nästa 
underrubrik presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och forskningshorisont. Kapitels 
avslutande underrubrik innehåller uppsatsens disposition. Uppsatsens metod presenteras 
utförligt i slutet av nästa kapitel även om en kort introduktion ges i detta kapitel.  
                                                 
1 Naturvårdsverket, (2004), Miljömålen: når vi dem? de Facto 2004, s.1, s.75 
2 Wärneryd, Olof, Hallin, Per-Olof och Johan Hultman (1996), Hållbar utveckling – Om kris och omställning i 
stad och samhälle, s.39ff 
3 Wheeler, Stephen M. (2004), Planning for Sustainability – Creating Livable, Equitable and Ecological 
Communities, s.19ff 
4 Fisher, Frank (2003), Reframing Public Policy – Discursive Politics and Deliberative Practices, s.147 
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Problembeskrivning 

Världen står inför en rad olika miljöproblem som är relaterade till mänsklig aktivitet. Ett av de 
allvarligaste hoten är den globala uppvärmningen som kan leda till en rad oönskade effekter. 
FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change)5 manar till försiktighet 
och deklarerar i en rapport från 2007 att alla data entydigt visar att jordens medeltemperatur 
håller på att stiga och menar att det är mycket troligt att mänskliga aktiviteter ligger bakom 
den ökade uppvärmningsprocessen.6  
 
Hotet om den antropogent7 skapade globala uppvärmningen kan betraktas som ett hot om 
kris.8 Olof Wärneryd, Per-Olof Hallin och Johan Hultman (1996) varnar i boken Hållbar 
utveckling för att mänskligheten tenderar till att försöka lösa kriser med ad hoc-lösningar - vi 
söker efter en snabb lösning på det specifika problemet utan vidare efterforskning om 
lösningen kommer att fungera i ett större sammanhang.9 Eftersom hotet om global 
uppvärmning är världsomfattande men orsakerna befinner sig på olika skalnivåer - behöver 
problemlösningar utformas både specifikt och i relation till de andra lösningarna för att 
undvika bromsklossar och istället starta synergieffekter.    
 
Roten till den antropogena växthuseffekten och andra former av miljöförstöring utgörs av 
människans livsstil där vi utnyttjar naturresurser på ett sätt som är skadligt för jordens 
ekosystem. Denna livsstil beror främst på kulturella mönster, teknologisk utvecklingsnivå och 
ideologiska avvägningar, men blickar riktas även mot bebyggelsestrukturens betydelse 
eftersom denna kan anses påverka hur vi lever våra vardagsliv.10 I Sverige bor 90 procent av 
befolkningen i städer – vilket i denna kontext gör att uppmärksamheten vänds mot staden.11 
EU lanserade redan 1990 en rådgivande grönbok12 i stadsplanering, Green Paper on the 
Urban Environment, där de förespråkar att den äldre kvartersstaden bör fungera som 
stadsbyggnadsideal, för att bland annat minska påfrestningarna på miljön. Grönboken 
kritiserar samtidigt de funktionalistiska förorternas stadsbyggnadsideal.13 Är problemet löst? 
Ska vi bygga tät kvarterstad i förorten? Denna fråga fungerar som något av en skiljelinje inom 
såväl svenska myndigheter som forskarvärlden. Formas (2005) skriver i Sustainable Urban 
Development in Sweden att till och med Boverket och Stadsmiljörådet (som är knutet till 
Boverket) presenterar olika åsikter; Boverket skriver om skyddsavstånd och funktions-
uppdelning medan Stadsmiljörådet värnar om den täta kvartersstaden och stadsmässighet.14  
 
Anledningen till att den täta bebyggelsestrukturen lyfts fram som hållbar är att den anses 
spara energi och minska biltrafiken.15 Arkitekturprofessorn Johan Rådberg (2003) kritiserar 

                                                 
5 Jag väljer att utgå från IPPC:s uppskattningar kring växthuseffekten utan att problematisera dessa. 
6 IPCC (2007), Climate Change 2007: Synthesis Report - Summary for Policymakers, författarnes översättning, 
s.2ff och Gustavsson, Eva (2008), Mellan det lokala och det globala – klimat, kommuner, nätverk, s.17 
7 Antropogen syftar på att människan skapat denna process. Källa: Gustavsson, E. (2008), s.54f 
8 Glover, Leigh (2006), Postmodern Climate Change, s.1 
9 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.34f 
10 Idem. s.39ff 
11 Rådberg, Johan, Sjödin, Eva, Håkan, Jersenius och Gunilla Lindholm (2003) ”Tätt eller glest – trender och 
åsikter om god stadsplanering” ur Gröna Fakta 1/2003, Tätt eller glest, s.1 
12 Grönböcker har inte någon koppling till miljöfrågor utan är EU:s debattunderlag (till skillnad mot de vita 
böckerna som är officiella beslutsunderlag). Källa: EU, ”Grönböcker och vitböcker”, 2009-05-18, 
http://europa.eu/documents/comm/index_sv.htm 
13 Commision on the European Communities (1990), Green Paper on the Urban Environment, s.11f, s.18ff, 
s.23ff, s.40ff och s.48ff 
14 Formas (2005), Sustainable Urban Development in Sweden, s.31ff 
15 Idem. s.34 
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emellertid ett av dessa påstående i artikeln ”Hållbar stad – kompakt eller grön?” ur tidskriften 
Gröna Fakta och ger där även en bakgrundsförklaring till varför den kompakta staden lockar. 
Rådberg menar att forskare och politiker felaktigt har fallit för tanken om att tät 
bebyggelsestruktur per automatik leder till minskad biltrafiken. Enligt Rådberg grundar sig 
denna villfarelse på att forskare har tolkat data från andra delar av världen (USA och 
Australien) och felaktigt fört över resultaten till svenska förhållanden. Rådberg menar att i 
Sverige påverkas biltrafikens omfattning i högre grad av andra faktorer, såsom 
kollektivtrafikens tillgänglighet, bensinpris och vägutbyggnad. Vidare menar Rådberg att den 
täta kvartersstaden som stadsbyggnadsideal bygger på en rad diskutabla argument såsom att 
den täta stenstaden är lämplig i alla lägen och att bygga staden inåt hejdar en utbredning av 
staden. Rådberg pekar, parallellt med de diskutabla argumenten, samtidigt ut ekonomiska 
incitament som grund till det nuvarande stadsbyggnadsidealet – höga exploateringstal ger 
generellt bättre avkastning för byggherrar och markägare.16 Om vi knyter samman Rådbergs 
kritik med den varning för ad hoc-lösningar som Wärneryd et al (1996) utfärdade, blir 
följdfrågan om den kompakta staden är en ad hoc-lösning?  

Bakgrund: Svenskt stadsbyggande sedan industrialiseringen 

Det svenska stadsbyggandet sedan industrialiseringens dagar bör förstås först och främst mot 
bakgrund av den storskaliga urbanisering som skett. För snart 200 år sedan bodde 90 procent 
av befolkningen på landsbygden, idag är siffrorna närmast det omvända.17 Även om 
urbaniseringen kulminerade på 1960-talet har inflyttning till storstadsområdena fortsatt, vilket 
medfört bostadsbrist och ökade priser på bostadsmarknaden.18 Dagens bostadsbrist bör även 
förstås utifrån att de statliga bostadssubventionerna för nybyggnad reformerades i början av 
1990-talet vilket medförde ett kraftigt minskat bostadsbyggande under 1990-talet, trots att det 
höga inflyttningsnettot har fortsatt.19 Under de senaste 150 åren har det emellertid 
sammanlagt skett en omfattande utbyggnad av de svenska städerna – det är inte endast 
bostäder som byggts utan även byggnader tänkta för andra funktioner eller flera funktioner i 
en och samma byggnad.20    
 
Fram till mitten av 1800-talet växte de svenska städerna långsamt och de rutnätsplaner21 som 
bestämts på 1600-talets hade fortfarande obebyggda tomter kvar. I de mindre städerna 
byggdes fortfarande låga hus även om bebyggelsen var mer storskalig i storstäderna. Från 
1870-talet fram till andra världskriget då befolkningsökningen i städerna var omfattande 
skedde en stor expansion av stenstaden, se bild 1-a på nästa sida. Städerna växte utifrån 
nylagda rutnätsplaner och i förstäderna med villastäder, trädgårdsstäder och 
egnahemsförstäder.22 Johan Rådberg och Anders Friberg (1996) påpekar i boken Svenska 

                                                 
16 Rådberg, Johan (2003), ”Hållbar stad – kompakt eller grön?”, ur Gröna Fakta 1/2003, s.2ff  
17 Öhman, Jan (2000), ”Urbanisering, staden och konkurrensen”, ur Sune Berger (red.), Det nya samhället 
geografi, s.59 
18 Forsberg, Gunnel (2005), ”En stad blir aldrig färdigplanerad”, ur Gunnel Forsberg (red.), Planeringens 
utmaningar och tillämpningar, s.90 
19 Ponzio, Mario (2002), ”Omvandlingen i siffror”, ur Kerstin Bodström, Mario Ponzio och Klas Ramberg (red.), 
Allmän nytta eller egen nytta?: ombildning av allmännyttans hyresrätt till bostadsrätt – konsekvenser för 
hyresgästerna, husen, företagen och staden, s.92 
20 Rådberg, Johan och Anders Friberg (1996), Svenska stadstyper - historik, exempel och klassificering, s.21-28 
21 Rutnätsstad och kvartersstad är två olika namn på samma bebyggelsemönster – rutnätplanen är betraktad från 
ovan medan kvartersstaden är ett namn utifrån betraktelse i gatunivå. Källa: Arkitektur (1989:1), ”Tema 
Rutnätsstaden”, ledaren, s.2 
22 Egnahemspolitiken från sekelskiftet 1900 fram till 1930 syftade till att hjälpa mindre bemedlade att bygga 
småhus. Källa: Almqvist, Annika (2004), Drömmen om det egna huset, s.30ff    
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stadstyper att exploateringsenheterna fortfarande var små, man 
byggde tomt för tomt – även om bebyggelsestrukturen hade 
börjat ändras genom införandet av storgårdskvarter, se bild 1-
b.23  
 
Större förändringar stod på lut med Stockholmsutställningen 
1930 då funktionalismen på allvar introducerades. 
Funktionalismen (eller modernismen24) innebar ett diskursivt 
skifte inom stadsbyggnadsidealen då man tog avstånd från både 
stenstaden, och även i svensk funktionalistisk bostadspolitik, 
till småhusen.25 Kell Åström (1993) skriver i Stadsplanering i 
Sverige att funktionalismen var en reaktion mot stenstadens 
kompakta bebyggelsestruktur och höga invånarantal som ledde 
till sanitära problem – det nya mottot stavades istället sol, ljus 
och luft.26 I nybyggda områden ersattes den slutna 
kvartersstrukturen med ”hus i park” där smala hus placerades 
fritt i terrängen för att maximera solintaget. Husen var 
småskaliga med genomgående lägenheter som därmed fick 
fönster i två väderstreck, dessutom byggdes inte husen högre 
än fyra våningar främst för att undvika kostnaden med 
hissinstallation. Exempel på ett område byggt efter ”hus i park” 
är Hammarbyhöjden söder om Stockholms innerstad.27 
Samtidigt som stenstaden förkastades, avbröts även 
egnahemspolitiken då denna, enligt sociologen Annika 
Almqvist (2004) i avhandlingen Drömmen om det egna huset, 
gick stick i stäv med folkhemmets tankar om att det allmänna 
skulle stå som ägare av bostäderna.28    
 
Nästa stora brytpunkt skedde 1945 då de historiska städerna 
ansågs vara fullbyggda och blickarna istället riktades mot 
obebyggda områden utanför städerna. Funktionalismen 
utvecklas till ett andra stadium ”grannskapsplaneringen”, där 
nya områden byggs i ett sammanhang utifrån visionen att skapa 
gemenskap bland de boende, ett exempel är Kärrtorp, två 
tunnelbanestopp från Hammarbyhöjden på grön linje ut från 
innerstaden.29 Grannskapsplaneringen kan ses som en 
motreaktion mot ”hus i park” som vid den här tiden kritiserades 
för att sakna socialt liv – en kritik som de grannskapsplanerade 

                                                 
23 Rådberg, J. och A. Friberg (1996), s.21f 
24 Modernismen fick sitt genombrott under det tidiga 1900-talet och är ideologi som ifrågasätter traditionella 
värden och vill ersätta de dessa med rationella perspektiv. Internationellt är det ett likhetstecken mellan 
funktionalistisk och modernistisk arkitektur medan Sverige även använder benämningen International Style för 
efterkrigstidens byggande. Källa: Nationalencyklopedin (1994), ”Modernism”, ur Det trettonde bandet, s.391f      
25 Rudberg, Eva (1998), ”Den tidiga funktionalismen”, ur Claes Caldenby (red.), Att bygga ett land, s.88;- och 
Almqvist, A. (2004), s.33    
26 Åström, Kell (1993), Stadsplanering i Sverige, s.39 
27 Lilja, Elisabeth (1999), Den ifrågasatta förorten – Identitet och tillhörighet i moderna förorter, s.25 och 
Johansson, Ingemar (1991), StorStockholms bebyggelsehistoria – markpolitik, planering och byggande under sju 
sekler, s.544 
28 Almqvist, Annika (2004), s.33 
29 Rådberg, J. och A. Friberg (1996), s.22 - och Lilja, E. (1999), s.25 

Bild 1. Olika typer av stads-
planemöster, från den slutna 
kvarterstaden (a.) byggd i slutet 
av 1800-talet, via 1900- till 
1920-talets storgårdskvarter (b.) 
till ”hus i landskap” (c.) i trafik-
separerade områden och till sist 
den postmoderna (d.) kvarters-
staden från 1980-talet.  
    Källa: Arkitektur 1991:7, ur 
artikeln ”NÄRA ELLER 
LÅNGT BORTA” av Björn 
Klarqvist, s.8 (bokstäverna är 
infogade av uppsatsförfattaren.) 
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områdena också skulle få uppleva senare. Den grundläggande utgångspunkten i 
grannskapsplaneringen var att området skulle ha ett centrum med kommersiell och offentlig 
service, samt plats för sociala aktiviteter.30 Grannskapsplanerna utgick ofta från enstaka höga 
hus (punkthus eller skivhus) i centrum omgivna av en ring med lägre flerbostadshus och ännu 
längre ut småhus.31  
 
Då vi kommer fram till miljonprogrammets dagar har flerbostadshusen blivit högre och det 
tidigare ”hus i park” omtolkades till ”hus i landskap”, se bild 1-c. Ett exempel från denna tid 
är Bredäng i södra Stockholm.32 Ett ytterligare stort skifte som skedde under efterkrigstiden 
var trafiksepareringen vilken ledde till en total brytning med rutnätsplanen. Lisbeth 
Söderqvist (2005) menar i ”Att läsa staden” ur antologin Planeringens utmaningar och 
tillämpningar att trafiksepareringen bör betraktas mot bakgrund av att den ökade bilismen gav 
upphov till fler kollisioner mellan bilar och gång- samt cykeltrafikanter, vilka dessutom ofta 
var barn.33 Trafikseparering började vid denna tid, även ske i städernas centrum där sanering 
och rivning av gammal bebyggelse kom att bli vanlig syn i svenska städer.34 
 
Vid mitten av 1970-talet började emellertid kritiken mot det storskaliga och trafikseparerade 
stadsbyggnadsidealet bli överhängande, en kritik som startade redan på 1960-talet vid 
invigningen av Skärholmen35 men som då inte fick avsedd effekt, storskaliga bostadsområden 
med höga hus fortsatte att byggas in på 1970-talet.36 I början av 1970-talet började en annan 
bebyggelsestruktur breda ut sig över allt större ytor, storstädernas villamattor. Åström (1993) 
påpekar att miljonprogramårens byggande, där bostadsproduktionen till 70 procent bestod av 
flerfamiljshus och 30 procent småhus, reverserades nu till det omvända. Efter några år 
förtätades bebyggelsen till radhusområden för att möjliggöra bättre service. I slutet av 1970-
talet kom även de första ekobyarna; kooperativa boenden som fokuserar på energieffektiva 
lösningar och kretslopptänkande. 37   
 
På 1980-talet kom det stora brottet med funktionalismen i och med postmodernismens38 intåg. 
Kritiken mot det funktionalistiska stadsbyggnadsidealet hade vuxit sig allt starkare sedan 
1960-talet och Jane Jacobs (2000 [1961]) bok The Death of Great American Cities. I denna 
bok hyllar Jane Jacobs kvartersstaden med sin diversifierade funktionsblandning och 
stadsmässighet.39 Stockholm stadsbyggnadskontor var tidigt ute med Skarpnäckstaden, söder 
om Stockholms innerstad, som byggdes efter rutnätsplan.40 Utvecklingen från 1990-talet och 
framåt har fortsatt med tät kvartersstad, gärna i gamla industrihamnar, samtidigt som de 
externa lokaliseringarna längs trafiklederna har ökat.41      

                                                 
30 Lilja, E. (1999), s.25 
31 Johansson, I. (1987), s.540f 
32 Rådberg, J. och A. Friberg (1996), s.28;- och Andersson, Magnus (1997), Stockholms årsringar – en inblick i 
stadens framväxt, s.189f 
33 Söderqvist, Lisbeth (2005), ”Att läsa staden”, ur Gunnel Forsberg (red.), Planeringens utmaningar och 
tillämpningar, s.100ff 
34 Åström, K. (1993), s.112 
35 Skärholmens invigning kom att leda till debatt i media där området kritiserades starkt. Källa: Söderqvist, 
Lisbeth (2008), Att gestalta välfärd – Från idé till byggd miljö, s.271 
36 Söderqvist, L. (2008), s.271 
37 Åström, K. (1993), s.106, s.156 
38 Postmodernismens förespråkade den diversifierade staden som stadsbyggnadsideal med arkitektoniska 
referenser hämtade från tidigare epoker och ett pluralistiskt synsätt snarare än ett funktionalistiskt. Källa: 
Åström, K. (1993), s.140 
39 Jacobs, Jane (2000 [1961]), The Death of Great American Cities, s.260f 
40 Idem. s.140 
41 Linde, Gunilla (2000:2), ”Från stadsport till trafiknod”, ur tidskiften Arkitektur, s.24f   
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Denna exposé har rört sig från industrialiseringens start fram tills idag. Sedan industrialisering 
har samhället ändrat karaktär. Ferdinand Tönnies diskuterade kring denna fråga i slutet av 
1800-talet utifrån begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft.42 Johan Asplund (1991) har 
diskuterat kring Tönnies begreppspar i boken Essä om Gemeinshaft och Gesellschaft, där han 
preciserar förståelsen av gemeinshaft till det privata livet på landet med traditionella värden, 
medan gesellschaft representerar det offentliga livet med tekniska innovationer och 
stadskulturella förtecken i staden.43 Denna utveckling har en koppling till hur vi idag betraktar 
staden, vilket kommer att utvecklas i senare i uppsatsen. Härnäst presenteras uppsatsens syfte, 
frågeställningar, avgränsning samt en kort introduktion till uppsatsens metod.  

Syfte och avgränsning  

Uppsatsen ansats utgår från den kritiska forskningstraditionen och syftet är att analysera 
gränslinjen runt diskursen ”hållbar stadsutveckling”, med utgångspunkt i de diskurser som 
rör ”hållbar utveckling” och de som rör stadens bebyggelsestruktur. Att jag valt att analysera 
gränslinjerna runt diskursen beror på att diskurser kan vara svåra att upptäcka och att 
konturerna blir enklare att definiera om de ställs mot andra närliggande diskurser.44 För att 
ytterligare underlätta upptäckten och även avtäckningen av diskursen har jag vidare valt att 
utgå från dessa tre frågeställningar: Hur kan vi förstå begreppet ”hållbar utveckling” utifrån 
dess idéhistoriska bakgrund och operationalisering i svensk politik? 
Vilka är de olika perspektiven på hållbar stadsutveckling? Hur har det svenska 
stadsbyggnadsidealet utvecklats över tid och då främst under de senaste tjugo åren i 
förhållande till visionen om ekologiskt byggande och hållbar utveckling? 
 
I den geografiska avgränsningen har jag valt att utgå från svenska städer45 även om 
avgränsningen inte är absolut och uppsatsen saknar fallstudier. Alla städer är unika och bär på 
sina utmaningar – de fattigare delarna av värden har flera megastäder som är intressanta 
studieobjekt ur ett hållbarhetsperspektiv46, till följd av min förkunskap om svenska städer har 
jag emellertid valt att rikta blickarna mot Sverige. Vidare har jag valt att lägga störst vikt vid 
den ekologiska hållbarhetsdimensionen och inte vid de två andra dimensionerna av hållbar 
utveckling; de sociala och ekonomiska aspekterna. Jag har gjort detta val eftersom jag anser 
att diskursen kring ”hållbar stadsutveckling” i Sverige utgår från den ekologiska aspekten, 
vilket jag kommer att utveckla vidare under uppsatsens slutsatser.47 
 
                                                 
42 Asplund, Johan (1991), Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, s.64 
43 Asplund, J. (1991), s.63f 
44 Winther Jørgensen, Marianne och Louise Philips (2000), Diskursanalys som teori och metod, s.54ff 
45 I Sverige har konceptet stad just kommit upp på kartan igen, under senare tid har annars ordet kommun 
används (kommunreformen 1974 införde kommunen som administrativ enhet och PBL från 1987 tog bort 
begreppet stad). En internationell definition av städer är att de har 100 000 invånare eller mer. Källa: Formas 
(2005), s.18;- och Ullstad, Erland (2008), Hållbar stadsutveckling – En politisk handbok från Sveriges 
arkitekter, s.22 
46 Megastäder är städer med ett invånarantal som överstiger 10 miljoner människor. 1950 var New York den 
enda megastaden i världen men nu finns omkring 20 megastäder varav de flesta ligger i tredje världen. 
Människor som bor i megastäder i tredje världen genererar i genomsnitt mycket lägre miljöpåverkan de som bor 
i väst. Städerna och framförallt stadsinvånarna har emellertid sina egna problem: många fattiga människor bor 
informella bosättningar som ofta har sanitära problem och som dessutom hotas av rivning från centrala 
myndigheter. Källa: Battle, Guy (2007), ”Sustainable Cities”, ur Ricky Burdett och Deyan Sudjic (red.), The 
Endless Cit: The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutshe Bank´s Alfred Herrhausen 
Society ,s.389ff;- och Svenska Dagbladet, ”Storstaden snart människans naturliga miljö”, 2009-05-31, 
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_448437.svd  
47 Se även Formas (2005), s.30  
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Uppsatsens teoretiska ramverk bygger dels på Michel Foucaults tankar om diskursanalysens 
betydelse för att kunna avtäcka maktstrukturer och dels på Henri Lefebvres teorier om social 
rumsproduktion. Dessa teorier kan, i min mening, tillsammans anses utgöra en 
förklaringsgrund till hur diskursernas innehåll ger avtryck på stadens bebyggelsestrukturer. 
Jag har vidare valt att genomföra denna studie utifrån två skilda men ändå närliggande 
metoder; den kritiska vetenskapstraditionen och den empiriska diskursanalysen. Den kritiska 
vetenskapstraditionen ligger till grund för litteraturöversikten i kapitel III, medan 
diskursanalysen är metodvalet i kapitel IV som bygger på en genomläsning av samtliga 
nummer av de svenska facktidskrifterna Arkitektur och PLAN från 1987 fram till och med 
2007. Anledningen till att jag valde 1987 som startår för min genomgång är att 
Brundtlandkommisionens rapport Our Common Future publicerades detta år.48 Den kritiska 
litteraturöversikten är inte avgränsad till en viss tidsperiod. 
 
I uppsatsen presenteras den kritiska litteraturgenomgången och diskursanalysen som två 
skilda arbetsmetoder – även om det inte kan anses vara vattentäta skott mellan de olika 
arbetssätten eller mellan deras teoretiska utgångspunkter då Foucault har rötterna i båda dessa 
forskningstraditioner. Jag ska nu ge en kortfattad bakgrund till kopplingen mellan den kritiska 
vetenskapstraditionen och den diskursanalytiska skolan: Den kritiska forskningstraditionen 
bygger på tanken att samhället är socialt konstruerat och inte naturgivet. Rötterna går tillbaka 
till 1920-talet och Frankfurtskolan som gjorde uppror mot dåtidens positivistiska hegemoni 
inom vetenskapsfältet. Skolan utarbetade ett tvärvetenskapligt synsätt utifrån en rad olika 
forskningsområden såsom sociologi, filosofi, ekonomi, estetik och psykoanalys. 
Målsättningen för skolan var att samhällsvetenskapen bör kunna utgå från konflikter i den 
samhälliga och historiska kontexten för att förklara det sociala samhället. Den kritiske 
tänkaren Michel Foucault utarbetade fyrtio år senare tankar kring hur vi kan förstå 
maktrelationer utifrån språkanvändningen och de berättelser eller diskurser som anses som 
sanna i ett samhälle.49 Dessa tankar har sedan legat till grund för olika diskursanalytiska 
inriktningar, varav vissa bygger mer på det kritiska perspektivet och andra mer på textanalys, 
se nästa kapitel. 

Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Nästkommande kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska 
och metodologiska ramverk. Kapitlet inleds med en diskussion kring hur vi kan förstå stadens 
materialisering utifrån Lefebvres teorier om det sociala rummet. Underrubriken bottnar i att 
diskursanalys kan inkorporeras som empirisk metod inom Lefebvres teorier. I de två 
nästkommande underrubrikerna behandlas diskurser, diskursanalyser och de olika 
diskursanalytiska inriktningarna mer genomgående. Den sista underrubriken i kapitlet 
behandlar uppsatsens metodologiska ramverk. Det tredje kapitlet innehåller uppsatsens 
litteraturöversikt och behandlar inledningsvis begreppet hållbar utveckling ur ett idéhistoriskt 
perspektiv. Därefter diskuteras hur begreppet har operationaliserats i den svenska politiken 
och till sist behandlas olika perspektiv på den hållbara staden. I kapitel fyra presenteras 
diskursanalysens resultat utifrån tre teman; miljöfrågans framväxt, kvartersstadens återkomst 
och övergången från ekobyar till hållbara städer. I det femte och avlutande kapitlet, 
presenteras uppsatsens avslutande diskussion, slutsatser och förslag på framtida forskning. 

                                                 
48 WCED (1987), Our Common Future – The World Commission on Environment and Development, s.V 
49 Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg (2008), Tolkning och reflektion– vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
s.367ff 
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Kapitel II – Diskursernas makt över rumsproduktion 

Kapitlets abstrakta titel flörtar med filosoferna Foucaults och Lefebvres tankar och teorier 
eftersom dessa ligger till grund för uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk. 
Foucaults teorier bottnar i hur maktutövning kan förstås genom diskursanalyser och Lefebvre 
har bidragit till förståelsen för hur sociala processer bidrar till rumslighetens materialisering. 
Kapitlets kärna utgörs av vidare funderingar kring hur rumsligheten, och i det här fallet, 
framförallt staden som plats (en plats kan i det här sammanhanget beskrivas som ett rum med 
namn50), formas och framförallt hur vi kan förstå de bakomliggande processerna och 
maktstrukturerna.  
 
Hur kan vi förstå varför den byggda staden ser ut som den gör och visionerna om hur den bör 
se ut i framtiden? Lefebvre (1991 [1974]) har utvecklat denna fråga bland flera, i boken The 
Production of Space, där Lefebvre skriver om sociala rum.51 Tidigare hade rummet betraktas 
som antingen materiellt eller mentalt konstruerade – vilket Lefebvre ville förändra eftersom 
denna uppfattning var en förståelsemässig återvändsgränd. 52 Vad är ett socialt rum? Martin 
Gren och Per-Olof Hultin (2003) skriver i boken Kulturgeografi apropå Lefebvres sociala 
rum: 

Sociala rum innehåller fysiska objekt som byggnader, motorvägar och det som 
vi kallar natur, men de kan inte tas för enbart materiella. På samma sätt kan 
inte sociala rumsföreställningar reduceras till mentala representationer, även 
om människors föreställningar är en del av sociala rum.53     

 
Sociala rum är följaktligen både materiella och icke-materiella, mentala och icke-mentala.54 
Sociala rum produceras vidare socialt - hur kan vi förstå denna process? Lefebvre presenterar 
en förklaringsmodell som rör sig i olika parallella banor och jag har valt att inspireras av en 
del av denna modell eftersom denna kan användas för att förstå hur Foucaults tankar om 
diskursanalys kan översättas till rumslig förståelse.    
 
Det här kapitlet syftar till att utveckla denna förståelsemodell först och främst genom att 
diskutera kring Lefebvres teorier under den första underrubriken. Under den andra och tredje 
underrubriken utvecklas därefter Foucaults tankar och de olika diskursanalytiska 
inriktningarna. Avslutningsvis presenteras uppsatsens metodologiska förhållningssätt.  

Hur produceras sociala rum genom diskurser? 

För att förstå hur sociala rum produceras är det i första hand intressant att förstå de 
bakomliggande aspekterna – vilka Lefebvre delar in i tre delar som ömsesidigt påverkar 
varandra. 55 De tre indelningar är ”spatial practice” (rumsliga praktiker), ”representations of 

                                                 
50 Franzén, Mats (2003), ”Rummets tvära dialektik – Noter till Henri Lefebvre”, ur Thomas Johansson & Ove 
Sernhede (red.), Urbanitetens omvandlingar – kultur och identitet i den postindustriella staden, s.49 
51 Lefebvre, Henri (1991 [1974]), The Production of Space, s.26f 
52 Soja, Edward. W. (1996), Thirdspace – Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places, s.61 – 
och Gren, Martin och Per-Olof Hallin (2003), Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion, s.159 
53 Gren, M. och P.-O. Hallin (2003), s.160 
54 Ibid. 
55 Lefebvre, H. (1991 [1974] ), s.33, s.36ff 
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space” (representationer av rum) och ”representational spaces” (representationsskapande 
rum).56 
 
”Rumsliga praktiker” (det sedda rummet) är de rum som vi ser och uppfattar som fysiska 
utifrån de rutiner som finns i våra dagliga liv – exempelvis den väg vi går, åker eller kör till 
närmsta mataffär. ”Rumsliga praktiker” är följaktligen erfarenhetsbaserade. ”Representationer 
av rum” (det tänkta rummet) är sociala rum som är begreppsligjorda av ideologier och 
allmänna sanningar i samhället, de bör inte ses som erfarenhetsbaserade utan som visioner om 
framtiden. Den tredje av indelningarna är ”representationsskapande rum” (det levda rummet) 
är rum som vi i vårt vardagsliv upplever dels utifrån deras fysiska karaktär men även genom 
vår egen uppfattning kring dessa rum. Dessa tre aspekter är följaktligen olika delar av samma 
helhet, men Lefebvre menar samtidigt att de olika aspekterna har tillåtits olika stor betydelse i 
den sociala rumsskapande process som sker i den moderna västvärlden. I den kapitalistiska 
världen har ”representationer av rum” eller det tänkta rummet, som främst utgår från de 
ekonomiska, vetenskapliga och politiska visionerna i samhället kommit att ta allt större plats, 
framförallt på bekostnad av ”representationsskapande rum” eller det levda rummet.57 Det 
betyder att även rumslighetens materialisering och den byggda staden alltmer har kommit att 
produceras utifrån en kapitalistisk ideologiskt utgångspunkt. 
 
Att ”representationer av rum” har vunnit mark från ”representationsskapande” rum är 
intressant gentemot uppsatsens syfte. Genom att ”representationer av rum” kan betraktas som 
en diskurs så blir diskursanalysen ett sätt att nå förståelse om den mest inflytelserika delen av 
den sociala rumsprocessen.58 Under de två kommande underrubrikerna ska jag presentera 
diskursanalysens metod. 

Diskurser och diskursanalys  

Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips (2000) definierar kortfattat ”en diskurs” som 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” i Diskursanalys som teori och metod.59 Medan 
Iver B. Neumann (2003) i Mening, materialitet och makt, föredrar en längre definition; ” …en 
diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få 
fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala”.60 Då rör vi oss 
för stunden vidare till diskursanalysen: Begreppet diskursanalys definierar Göran Bergström 
och Kristina Boréus (2005), i artikeln ”Diskursanalys” ur boken Textens mening och makt, 
som ”… ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus”.61 En diskursanalys är 
följaktligen, vilket begreppet också antyder, en analys av diskurser - vilken praktiskt 
genomförs genom att studera språkliga processer där olika perspektiv kämpar för att få 
tolkningsföreträde. Diskursanalysens mål är att avtäcka diskursen genom studier av 
språkanvändning eftersom denna utgör arenan där idéer formas. Den diskursanalytiska 
vetenskapstraditionen har ståndpunkten att diskurser inte formas av enskilda aktörer eller 
samhällets kontext i sig.62 Begreppet diskursanalys inhyser ett antal olika inriktningar som 

                                                 
56 Lefebvre, H. (1991 [1974] ), s.36ff;- och  Franzén, Mats (2003),, s.53ff  
57 Lefebvre, H. (1991 [1974] ), s.36ff, s.46ff; - och Franzén, M. (2003), s.53ff 
58 Richardson, Tim och Ole B. Jensen (2003), ”Linking Discourse with Space: Towards a Cultural Sociology of 
Space in Analysing Spatial Policy Discourse”, ur tidskriften Urban Studies, s.12 
59 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.7 
60 Neumann, Iver B. (2003), Mening, materialitet, makt – En introduktion till diskursanalys, s.17  
61 Bergström, Göran och Kristina Boréus (2005), ”Diskursanalys” ur Göran Bergström och Kristina Boréus 
(red.), Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.305 
62 Fisher, F, (2003), s.41 



Kapitel II – Diskursernas makt över den sociala rumsproduktionen 
 

14(54) 

presenteras lite närmre under nästa underrubrik, först ska vi titta lite närmre på 
diskursanalysens framväxt.  
 
Begreppen diskurs och diskusanalys är, som nämnts tidigare, stark förknippat med Foucault, 
vars mål var att genom studier av språkanvändning kunna förstå och förklara hur vissa idéer 
anses som sanning i samhället medan andra faller i glömska utan att detta sett utifrån kan 
verka rimligt.63 Diskursen blir på detta sätt, som Foucault själv utrycker; ”en batalj”.64 
Foucault menar vidare att diskursen i någon mening är större än sig själv då den även är en 
operator som är med och bestämmer maktförhållanden i samhället – diskurserna är ett 
regelsystem.65 Begreppen ”makt” och ”diskurs” är nära sammankopplade och ”den diskursiva 
ramen” är ett begrepp som brukar användas för att åskådliggöra detta visuellt. Innan vi går 
vidare in på den diskursiva ramen ska vi först diskutera vidare kring maktbegreppet, då det 
ger en essentiell bakgrund till diskursanalysens syfte. En välkänd maktteori, som har koppling 
till diskursanalysen66, är den italienske marxisten Antonio Gramscis hegemoni-begrepp som 
betonar idéernas betydelse vid maktutövning. De värderingar och normer som styr samhället 
och som uppfattas som sunt förnuft, utövar enligt Gramsci en form av osynlig makt – om 
makten är total uppnås en hegemoni över tanken och de styrande kan sitta säkert.67 Tillbaka 
till den diskursiva ramen.  
 
Den diskursiva ramen som begrepp åskådliggör effektivt den diskursiva maktens betydelse - 
de begrepp och idéer som vi anser utgöra verkligheten hamnar innanför ramen och betraktas 
som sanning medan de idéer som förlorar kampen får stanna utanför.68 Nu är det självfallet 
fallet att vissa sanningar är ordentligt underbyggda och utforskade – såsom att jorden är rund, 
medan andra sanningar inom den diskursiva ramen kan ifrågasättas. För att avslöja myter 
förespråkar de olika diskursanalytiska skolorna en språkfilosofisk grundsyn som bygger på att 
vägen till verkligheten går genom språket. Denna teori bottnar ursprungligen i de tankar som 
den schweiziske lingvisten och strukturalisten Fredinand de Saussures förde fram i början av 
1900-talet, vilka kan ses som en reaktion på den dåvarande realistiska synen på världen som 
enbart ansåg att språket var en spegling av verkligheten och att varje ord har en bestämd 
innebörd. Saussure menade däremot att ordens innebörd inte bestäms av en objektiv 
verklighet utan genom ett mer godtyckligt förhållande.69 Jag ska exemplifiera med ordet 
”stad” och ordets koppling till en viss typ av bebyggelsestruktur:  
 
Enligt Saussure har ordet ”stad” inte har någon naturgiven koppling till den 
bebyggelsestruktur som vi kallar för stad – ”stad” är endast en beteckning som vi har kopplat 
till den företeelsen.70 Enligt Saussure kan ordet stad delas upp i två delar, dels beteckningen 
(signifier – vi hör ordet stad och tänker på ett bebyggelsemönster med ett karaktäristiskt 
utseende) och dels det betecknade (signified – det bebyggelsemönster som på det svenska 
                                                 
63 Gibson-Graham, J.K (2003), ”Poststructural Interventions”, ur Eric Sheppard och Trevor J. Barnes (red.), A 
Companion to Economic Geography, s.99;- och Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.309   
64 Foucault, Michel (2008), ”Diskurserna ska inte uppfattas som…”, ur urval och översättning Thomas Götselius 
och Ulf Olsson, Diskursernas kamp, s.182  
65 Idem. s.182 
66 Kopplingen mellan diskursanalysen och Gramscis hegemoni-begrepp finns främst med diskursanalytiska skola 
som Laclau och Mouffe företräder. Källa: Winther Jørgensen, M. och L. Philips,  (2000), s.39 
67 Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.321 
68 Sheppard, Eric (2003),” Competition in Space and between Places”, ur Eric Sheppard och Trevor J. Barnes 
(red.), A Companion to Economic Geography, s.170 
69 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.15f;- Aitken, Stuart C. (2005), ”Textual analysis: reading 
culture and context”, ur Robin Flowerdew och David Martin (red.)Methods in human geography – A guide for 
students doing research project, s.243; - och Alvesson, M. och K. Sköldberg (2008), s.461 
70 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.16; - och Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.315 
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språket kallas för stad). Sammantaget bildar beteckning stad och det tankemässiga innehållet i 
det betecknade, ett tecken – när vi hör ordet stad tänker vi på en tät bebyggelsestruktur.71 
Foucault blev inspirerad av dessa tankar, men ansåg att Saussures system utelämnande två 
viktiga punkter, nämligen att språkanvändningen i sig själv skapar och förändrar tolkningar 
samt att detta dessutom sker i en ständigt pågående process.72 Den diskursiva skolan rörde sig, 
tack vare Foucault, vidare från hur tecken laddas av människor, till hur människor och det 
sociala samhället formas av diskurser.73 Utifrån dessa tankar har en rad olika 
diskursanalytiska inriktningar formats vilka jag ska presentera under nästa underrubrik. 

De olika diskursanalytiska inriktningarna  

I denna presentation har jag valt att utgå från Bergström och Boréus som delar in 
diskursanalysen i den ”franska”, den ”anglosaxiska” och den ”kritiska diskursanalysen”, den 
sistnämnda bör enligt författarna betraktas som en andra generationens diskursanalys. 
Foucault tillhör den franska inriktningen, medan Bergström och Boréus väljer att presentera 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, ur en bred grupp av forskare, som representanter för den 
anglosaxiska. Den kritiska diskursanalysens förgrundsperson är Norman Fairclough.74  
 
Foucault, är som nämnts tidigare, den person som startade den diskursanalytiska traditionen 
genom att med hjälp av empiriska undersökningar utveckla både teori och metod för 
diskursanalysen. Det finns två avgörande skillnader mellan Foucaults diskursanalys och de 
andra inriktningarna; den första är att Foucault koncentrerar sig på att finna den ”stora 
diskursen” medan de övriga inriktningarna är mer intresserade av att finna och demonstrera 
konflikter mellan olika diskurser och den andra skillnaden är betoningen av lingvistiken som 
redskap, där både Laclau och Mouffe samt den kritiska diskursanalysen utgår mer från de 
lingvistiska traditionerna med textanalys som grund.75 
 
Laclaus och Mouffes inriktning av diskursanalys bygger på Sassures tankar om att ord 
egentligen är tecken som fått mening, men till skillnad från Saussure anser de att tecknens 
mening kan förändras genom den språkliga process som sker över tiden. För att åskådliggöra 
denna process, där olika begrepp under en tid fixeras vid olika betydelser, har Laclau och 
Mouffe utvecklat ett antal begrepp såsom ”nodalpunkt” och ”flygande signifikant”. En 
nodalpunkt är ett tecken som kan definieras som huvudtecken i en diskurs och som därmed 
ger mening till andra tecken i diskursen. I denna uppsats kan vi se kopplingen mellan ”hållbar 
stadsutveckling” och den kompakta kvartersstaden, där den kompakta kvartersstaden kan 
anses vara diskursens nodalpunkt eftersom kompakt stadsbebyggelse förknippas med hållbar 
stadsutveckling. En flygande signifikans är däremot ett öppet tecken – ett tecken har olika 
betydelse i olika diskurser och är därmed mångbottnat. Begreppet ”hållbar utveckling” är 
enligt mig ett exempel på en flygande signifikant, medan ”hållbar stadsutveckling” under 90-
talet knöts till diskursen om den goda kompakta kvartersstaden – ett skifte som behandlas mer 
ingående under kapitel IV i uppsatsen.76  
 

                                                 
71 Aitken, Stuart C. (2005), s.243; - och Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.315 
72 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.18 
73 Fisher, F. (2003), s.38 
74 Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.307f 
75 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.19f;- Alvesson, M. och K. Sköldberg (2008), s.460; - och 
Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.314, s.323 
76 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.32ff; - och Bergström, G. och K. Boréus (2005), s.314ff 
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Den kritiska diskursanalysen, som främst Fairclough utvecklat, använder liksom Laclau och 
Mouffe textanalys som redskap men lyfter även in andra aspekter i diskursanalysen.77 
Faircloughs kritiska diskursanalys fokuserar även på att diskursen är en form av social praktik 
som står ett i dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker – diskursernas 
betydelseskapande sker inte endast inom språksystemet utan även utifrån andra sociala 
praktiker, liksom andra sociala praktiker även formas av diskurser.78 Faircloughs 
diskursanalys har ett kritiskt perspektiv (som springer ur Frankfurtskolan) och anser sig därför 
inte, enligt Winther Jørgensen och Louise Philips, ha ett utgångssätt som är politiskt neutralt, 
utan den innehåller ett inslag samhällskritik som syftar till social förändring.79 Den kritiska 
diskursanalysens syfte är följaktligen att påvisa ojämlika maktförhållanden som inte är 
synliga vid första anblick men som kan upptäckas vid studier av sociala förändringar, 
eftersom det ligger konflikter bakom.80 Fairclough fokuserar utöver textanalys med 
språkanalytiska verktyg som intertextualitet (att samma text återkommer i olika 
sammanhang), även på bildmässig och verbala meningsöverföranden.81    
 
Även om de olika diskursanalytiska inriktningarna bär på inbördes olikheter, både 
metodologiska och teoretiska, bottnar de dock i samma resonemang kring diskursers 
dialektiska förhållande till sociala praktiker och maktutövning. Under den nästkommande och 
avslutande delen av detta kapitel ska jag precisera uppsatsens metodologiska angreppssätt och 
den praktiska metoden.  

Uppsatsens metodologiska förhållningssätt 

Som nämnts tidigare bygger uppsatsen på två skilda metodologiska arbetssätt; dels en 
litteraturöversikt med ett kritiskt förhållningssätt och dels en empirisk diskursanalys av 
facktidskrifterna Arkitektur och PLAN. I linje med Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Philip har jag valt att göra en tydlig åtskillnad mellan de två olika studierna.82 Man kan påstå 
att jag har haft två uppsättningar med glasögon i det här uppsatsarbetet; ett par som jag har 
använt i litteraturöversikten och då endast läst material som direkt kan anses vara relevant för 
studien och ett par som rör diskursanalysen och allt som skrivs och inte skrivs inom det 
avgränsade empiriska källmaterialet. Arbetssätten skiljer sig följaktligen åt och även till viss 
del de teoretiska utgångspunkterna. Om studien endast hade byggt på en diskursanalytisk 
metod hade de aktörsrelaterade slutsatserna och diskussionerna behövts tonas ned eftersom 
den diskursanalytiska traditionen fäster stor vikt vid att aktörer inte är det intressantaste 
studieområdet, utan att studierna och slutsatserna bör inriktas mot processer där språkbruket 
utformas och utvecklas – något som den kritiska forskningstraditionen inte fäster lika stor vikt 
vid.83 Kombinationen av dessa två arbetssätt möjliggör följaktligen en bred och djup studie av 
problemområdet och ökar även möjligheten att dra slutsatser ur empirin. Under den här 
rubriken ska jag utveckla uppsatsens metod utifrån dessa två uppdelningar, vi startar med 
litteraturöversikten;    
 

                                                 
77 Fairclough, Norman (2003), Analysing discourse – Textual analysis for social research, s.15 
78 Flowerdew, John (2004), ”The discursive construction of a world-class city” ur tidskriften Discourse and 
Society, volym 15, no.5, s.582 - och Fairclough, N. (2003), s.2 
79 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.69f; och Alvesson, M. och K. Sköldberg (2008), s.285 
80 Flowerdew, J. (2004), s.582  
81 Fairclough, N. (2003), s.1ff, s.38f 
82 Winther Jørgensen, M. och L. Philips (2000), s.10 
83 Alvesson, M. och K. Sköldberg (2008), s.471 
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Uppsatsens första metodval; litteraturöversikten, bygger på ett trippel hermeneutiskt 
förhållningssätt. Den kritiska teorin, vilken betonar problemen med maktassymmetrier i 
samhället, innehåller enligt Alvesson och Sköldberg en risk för att forskaren fastnar i 
förutbestämda meningar och missar nyanser i materialet. Denna risk kan enligt Alvesson och 
Sköldberg minimeras med en trippelhermeneutisk forskningsmetodik där forskningen bygger 
på en sammanslagning av såväl enkel som dubbel hermeneutik. Den enkla hermeneutiska 
förståelsen handlar om att forskaren är medveten om sin tolkande roll och sin egen 
förförståelse samt använder denna förförståelse till grund för mer förståelse. Den dubbla 
hermeneutiska förståelsen inkluderar även en förståelse för att samhället i sig själv är tolkande 
eftersom samhället består av människor. Då vi kombinerar dessa två förståelser till en kritisk 
trippelhermeneutik bör forskaren vara medveten om sin tokande roll utifrån att den rollen 
påverkas av samhället såväl som samhällets tolkande roll även den påverkas av dessa 
processer – tolkningen är följaktligen komplex och mångbottnad. 84 Jag har strävat efter att 
inkorporera detta synsätt i mitt uppsatsskrivande.   
 
Praktiskt jag valt att dels studera litteratur som jag redan på förhand är bekant med men jag 
har även att sökt upp nya referenser (främst via de referenslistor i den litteratur som jag redan 
tagit del av men även genom fristående sökning efter böcker och vetenskapliga artiklar efter 
olika sökord). Vidare har jag i möjligaste mån försökt gå tillbaka till ursprungskällan om det 
har varit praktiskt genomförbart. I de fall då jag har refererat till internetbaserade källorna har 
jag endast använt dessa då jag inte kunnat hitta motsvarande källa i skriftligt material. Då jag 
har refererat till internetbaserade källorna har jag varit noga med att endast använda hemsidor 
från i min mening trovärdiga utgivare. Jag har även kontrollerat en extra gång om den 
webbadress jag uppger leder direkt till den aktuella sidan och dessutom har jag sparat kopior 
av samtliga elektroniska källor, vilka jag kan förmedla vid förfrågan. Inom litteratur-
översikten har jag även använt mig av referenser från diskursanalysens källmaterial, men då 
har jag haft ett annat perspektiv på artiklarna än diskursanalysens helhetsperspektiv inom 
källmaterialet. De författare jag har valt att presentera i den löpande texten i litteratur-
översikten med en utökat presentation (exempelvis Lefebvre, filosof) är dessa vars tankar och 
teorier är speciellt viktiga för uppsatsen. Det bildmaterial som jag använder är dels, med 
tillstånd från redaktionen, hämtat från tidskriften Arkitektur och dels fotograferat på egen 
hand (bildkollaget på framsidan). Jag använder även en figur som jag har hämtad från Scott 
Campbells (2003) kapitel i boken Readings in Planning Theory.    
 
Uppsatsens andra metodval, den diskursanalytiska studien, inkorporerar delar från alla de tre 
olika diskursanalytiska inriktningarna som nämnts tidigare, men jag fäster tonvikten vid den 
kritiska diskursanalysen. Det betyder att jag även har varit intresserad av att tolka och 
analysera det bildmaterial som finns i tidningarna. I presentationen av de resultaten har jag 
emellertid avstått från att inkorporera bilder eftersom materialet presenteras på ett så pass 
kortfattat sätt finns det i min mening risk för att bildpresentationer kan få otillbörligt mycket 
plats och ge läsaren missvisande uppfattning – en bild säger mer än tusen ord. Med detta sagt 
vill jag även poängtera att en diskursanalys aldrig kan anses vara definitiv – det finns i princip 
alltid kvar nyanser att avtäcka.85    
 
Diskursanalysen bygger på samtliga nummer av de svenska facktidskrifterna Arkitektur 
(inriktad mot arkitektur och landskap) och PLAN (inriktad mot samhällsplanering) från 1987 
till 2007. Utifrån uppsatsens omfång och tidsmässiga avgränsning valde jag att använda 
tidskrifter istället för exempelvis kommunala dokument från flera olika kommuner – då jag 
                                                 
84 Alvesson, M. och K. Sköldberg (2008), s.348ff 
85 Fairclough, N. (2003), s.14 
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anser att tidskrifterna, mot tidsramen, är mer fördelaktiga att välja för att ta del av diskursen i 
Sverige. Jag har valt dessa två facktidskrifter eftersom jag anser att de kompletterar varandra 
på ett intressant sätt och därmed även fått tillgång till två skilda ”berättelser” om utvecklingen 
sedan 1987. Anledningen till att jag valde perspektiven arkitektur och samhällsplanering 
grundar sig dels i uppsatsen övergripande teoretiska ramverk och dels i inspiration från Jerker 
Söderlinds (1998) tankar i boken Stadens Renässans om att arkitekterna och planerarna bär 
huvudansvaret för stadens utformning.86 I mitt sökande efter två facktidskrifter föll valet på 
Arkitektur och PLAN eftersom jag inte kunde finna några andra renodlade svenska arkitektur- 
och planeringstidskrift som kommit ut från 1987 till 2007 utan större förändringar.87 
 
Jag har läst samtliga nummer av materialet från pärm till pärm – för att på så sätt inte endast 
notera förekomsten av perspektiv på hållbar utveckling utan även den eventuella avsaknaden 
av densamma. Arkitektur utkom till och med 1992 med tio nummer per år, därefter kom den 
ut med åtta nummer istället. I och med att antalet nummer reducerades till åtta, förlängdes 
sidantalet i tidningen från omkring 60 sidor till 70, vid millennieskiften genomfördes 
ytterligare en förlängning av sidantal till omkring 80 sidor. PLAN utkommer med sex 
nummer per år, varav någon eller några av dessa nummer alltid utkommer i dubbelnummer i 
varierande utsträckning mellan årgångarna. Ett nummer av PLAN är omkring 60 sidor lång.    
 
Jag har strävat efter att läsa tidningarna i kronologisk ordning, en årgång av vardera 
facktidskrift innan jag gått vidare till nästa årgång. Denna strategi har emellertid inte gått att 
genomföra praktiskt fullt ut på grund av uppsatsarbetets tidsmässiga omfång och det faktum 
att vissa nummer har saknats eller varit utlånade när det har varit relevant att läsa dem. Jag har 
därför valt att arbeta utifrån fem-sex års perioder och läst klart alla tillgängliga nummer inom 
detta tidsspann i kronologisk ordning för att därefter besöka Kungliga biblioteket och läsa de 
resterande numren – och därefter gått vidare till nästa period. I tidningarna har jag valt att läsa 
samtliga delar, utom reklamen och de engelska sammanfattningarna som återfinns längst bak.      
 
Den textmassa som ingår i diskursanalysen omfattar sammanlagt cirka 20 000 sidor. Under 
läsningen har jag därför valt att arbeta med två olika lästekniker; extensiv och intensiv 
läsning. Extensiv läsning definierar jag som övergripande läsning, jag läser all text men 
snabbt. Den intensiva läsningen har inburit att jag läser en text på djupet och ofta flera gånger 
om. Parallellt med inläsningen har jag fört minnesanteckning från varje nummer där jag har 
”kopierat” innehållsförteckning (med ledare, notiser och artiklars rubriker, författare och 
sidnummer). Därefter har jag noterat under respektive rubrik om texten berör uppsatsens syfte 
– en notis kan även bero på avsaknaden av ett hållbarhetsperspektiv. Minnesanteckningarna 
har fungerat som en kompass i arbetet att sammanställa materialet, även om de i sig är ett 
omfattande material (runt 500 A4:a sidor). För att ytterligare kunna navigera i materialet har 
jag använt färgöverstrykningar, dels för att följa upp olika debattspår men även för att 
markera förekomsten av texter som jag anser är extra intressanta utifrån uppsatsens syfte. För 
att tidsmässigt praktiskt kunna genomföra att skriva dessa minnesanteckningar har jag valt att 
införskaffa en läspenna (C-Pen), som scannar in textmaterial direkt in i worddokumentet. Att 
arbeta med en läspenna ställer emellertid höga krav på noggrannhet eftersom olika typer av 

                                                 
86 Söderlind, Jerker (1998), Stadens renässans – Från särhälle till samhälle. Om närhetsprincipen i 
stadsplaneringen, s.19 
87 Sveriges arkitekter har en föreningstidskrift, Arkitekten, som utkommit med nummer under diskursanalysens 
avgränsade tidsperiod. Tidskriften förändrades dock i och med föreningens omorganisation 2002. Källa: 
Sveriges Arkitekter, ”Arkitekten aug 2002”, http://www.arkitekt.se/s4549, 2009-06-04 
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fel lätt uppstår vid textinmatningen. För att säkerställa akribin har jag därför utarbetat en 
arbetsmetod som innehåller olika moment under textinmatning.88  
I presentationen av diskursanalysen har jag valt att ge en kort presentation till de författare 
som citeras i diskursanalysen trots att den diskursanalytiska studien i första hand följer 
tidskrifterna och inte författarna. De författarpresentationer som ges utgår från det som står i 
den aktuella artikeln (dessa kan följaktligen ha ändrats över tid). Diskursanalysen har ett även 
ett eget referenssystem som är separat och som utgår från tidskrifterna och inte från 
författarna i enlighet med diskursanalytiska traditionen.  
 
I nästkommande kapitlen, som innehåller uppsatsens litteraturöversikt, ska vi fördjupa oss i 
begreppet ”hållbar utveckling” och olika perspektiv på hållbar stadsutveckling.

                                                 
88 Att läsa in text i minnesanteckning med en C-Pen och samtidigt säkerställa hög vetenskaplig akribi, ställer 
enligt mig höga krav på noggrannhet eftersom flertalet olika fel kan uppstå vid textinmatningen (borttappade 
ord, upprepning av ord, felaktig kommatering och till sist felstavning gentemot orginalet) – vilket jag är 
medveten om och därför vidtagit i huvudsak tre praktiska metodåtgärder för att säkerställa akribin: För det första 
har jag inte matat in större textmassor än vad jag lätt kan hantera och kontrollera gentemot originalet (maximalt 
runt 300 ord i taget). För det andra har jag alltid gått igenom den inmatade texten direkt efter inmatningen och 
jämfört med originalet samt rättat till eventuella fel. Till sist har jag även gått tillbaka till källan och stämt av att 
citaten stämmer.  
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Kapitel III – Längs vägen mot hållbar stadsutveckling 

Världen står inför en rad olika miljöproblem som konsekvens av det moderna industri-
samhället; global uppvärmning, uttunning av ozonskiktet, försurning, övergödning, 
miljögifter och tungmetaller i jordens ekosystem, brist på färskvatten, minskad biologisk 
mångfald och jorderosion – vilka i förlängningen kan minska vår möjlighet att leva och verka 
på jorden. Miljöproblemen är dessutom orättvist fördelade över jordklotet, en förhållandevis 
liten del av mänskligheten står för en oproportionerligt stor del av resursutnyttjandet – medan 
effekterna av miljöförstöring kan visa sig vara globala och även visa sig drabba de fattiga 
länderna hårdast.89 Vetskapen om dessa miljöproblem har kommit gradvis och den allmänna 
kunskapen om miljöproblemen har gått från att inledningsvis handla om enstaka lokala 
punktproblem, till att öka i omfattning och spridning, via den regionala skalan, till den 
världsomfattande skalan.90  
 
Startskottet för den moderna miljöpolitiken brukar tillskrivas Rachel Carsons bok Silent 
Spring som utkom 1962 (boken behandlar de ödesdigra konsekvenser som användningen av 
DDT och PCB som insektsdödande medel får för fåglarnas tillgång till föda).91 Från 1970-
talet och framåt genomfördes ett antal internationella konferenser om miljöfrågan och en rad 
böcker publicerades som ifrågasatte tillväxtsparadigmets förenlighet med miljöfrågan.92 Nästa 
stora genomslag för miljöfrågan kom 1987 i och med FN:s miljökonferens, World 
Commission on Environment and Development, som mynnade ut i Brundtlandkommisionens 
rapport Our Common Future där begreppet ”hållbar utveckling” lanserades på bred front.93 
Städernas roll i utveckling kopplades samman med begreppet vid en FN konferens i Istanbul 
1996.94 Att den hållbara staden är ett prioriterat politikområde kan betraktas mot bakgrund 
den förändring världens städer genomgått under de senaste hundra åren. Dagens städer och 
det moderna livsmönster som följer med staden, tär på jordens bärkraftighet enligt Stephen 
Wheeler (2004) i Planning for Sustainability.95 Staden har emellertid andra sidor; den är 
boplats för över hälften av jordens befolkning och har under århundraden varit ett centrum för 
ekonomisk tillväxt och kulturella utbyten.96   
 
Det här kapitlet innehåller uppsatsens litteraturöversikt. Under den första underrubriken 
presenteras framväxten av hållbarhetsbegreppet. Under nästkommande underrubrik förflyttas 
fokus till politikområdet – hur har begreppet operationaliserats? Avslutningsvis behandlas 
debatten kring städerna – vilka är de olika perspektiven på hållbar stadsutveckling?  

                                                 
89 Falkenhed, Lena (2005), ” Initiativ för hållbar utveckling i staden”, ur Ola Broms Wessel, Moa Tunström och 
Karin Bradley (red.), Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa, s.73 och Bradley, Karin 
(2009), Just Environments: Politicising Sustainable Urban Development, s.9f 
90 Gustavsson, E. (2008), s.20f  
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92 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.25ff 
93 Burton, Elizabeth, Williams, Katie and Mike Jenks (1996), ” The Compact Cities and Urban Sustainability: 
Conflicts and Coplexabilites”, ur Mike Jenks, Elizabeth Burton och Katie Williams, The Compact City – A 
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94 Formas (2005), s.12 
95 Wheeler, Stephen (2003), ”Planning Sustainable and Livable Cities”, ur Richard T. LeGates och Fredrik Stout 
(red.), The City Reader, s.1  
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Idéhistoriska perspektiv på begreppet ”hållbar utveckling” 

Begreppet ”hållbar utveckling” har befunnit sig i rampljuset de senaste tjugo åren, sedan 
begreppet lanserades i Brundtlandkommisionens (1987) rapport Our Common Future och 
sedan följdes upp i Riodeklarationens (1992) Agenda 2197. Begreppet bör betraktas i ljuset av 
den kunskap som uppkom om miljöproblem och global orättvisa från 1960-talet och fram tills 
1987.98 ”Hållbar utveckling” myntades emellertid inte av Brundtlandkommissionen utan 
började spridas i början av 1970-talet genom Romklubbens99 (1972) bok The limits to Growth 
och därefter har litteratur som behandlar begreppet vuxit år för år. De första böckerna som 
lanserade begreppet behandlade de problem som det växande resursutnyttjandet, jordens 
växande befolkning och den alltmer omfattande miljöförstöringen skulle kunna utgöra för 
mänsklighetens möjlighet att leva på jorden – böckerna var alltså kritiska till tillväxt.100 I 
Brundtlandkommissionens tappning skulle ”hållbar utveckling” dock komma att få en annan 
innebörd; Frank Fischer (2003) påpekar, i Reframing Public Policy, att när Brundtland-
kommisionen senare tog över begreppet skedde ett diskursivt hopp eftersom de inkorporerade 
ekonomisk tillväxt till begreppet – ett tillväxtfientligt begrepp kom alltså att bli 
tillväxtvänligt.101 Begreppet ”hållbar utveckling” har följaktligen vuxit fram ur en komplex 
historisk process, där innebörden av ”hållbar utveckling” förändrats längs vägen.  
 
Då vi i dagens ljus försöker definiera ”hållbar utveckling” närmare bör vi utgå från att 
begreppet är sammanflätat av två huvudteser; både en kritik och en möjlighet till förändring. 
Begreppet inbegriper således en problematisering av mänsklig miljöförstöring och men även 
en väg framåt. Denna väg inkluderar sedan Riokonferensen 1992 både ekologisk, ekonomisk 
och social utveckling. Brundtlandkommissionen definierar hållbar utveckling som följande102: 
 

En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov.103 

 
I ljuset av den underliggande komplexiteten väcker definitionen emellertid en del frågor och 
kritik; hur definieras exempelvis ordet ”behov” och hur kan vi nu bestämma resurs-
fördelningen mellan dagens generationer och kommande generationer utan att veta deras 
behov? Och varför sätts människan och inte naturen i centrum? De två första frågorna rör 
människans ansvar gentemot oss själva och kommande generationer, medan den tredje frågan 
rör vårt ansvar gentemot naturen och vår rätt att utnyttja jordens resurser. Den sistnämnda 
kritiken bottnar ofta i att begreppet påstås ha en alltför antropocentrisk utgångspunkt104 och 

                                                 
97 Agenda 21 är ett handlingsprogram som utarbetades under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro 1992, programmet syftade till att engagera såväl lokala personer som nationella instanser i arbetet för 
hållbar utveckling. I Sverige fick kommunerna stort ansvar för att arbeta utifrån Agenda 21. Källa: 
Naturvårdsverktet (1998), Agenda 21 – en exempelsamling, s.3     
98 Falkenhed, L. (2005), s.73 
99 Romklubben är en lobbyistisk tankesmedja som syftar till att förändra den globala medvetandet rörande 
miljöförstöring och det moderna samhällsorganisationen. Klubben.grundades 1968 av Areulio Peccei. Källa: 
Hajer, Marten A. (1997), The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization and the Policy 
Process, s.81 
100 Wheeler, S. (2004), s.21ff;- och Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.25ff 
101 Fisher, F. (2003), s.147 
102 WCED (1988), Vår gemensamma framtid, s.57ff och Formas (2005), s.12 
103 WCED (1988), s.57 
104 Ett holistikt synsätt som placerar människan i centrum. Källa: Richardson, Dick (1997), ”The politics of 
sustainable development”,ur Stephen Young, Maria Kousis, Dick Richardson och Stephen Young (red.), The 
Politics of Sustainable Development – theory, policy and practice within the European Union, s.44 
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att tyngdpunken istället bör placeras vid naturens egna rätt till överlevnad – ett biocentristiskt 
synsätt.105 Utifrån tvisten om hållbar ”utveckling” bör inkludera ekonomisk tillväxt eller inte, 
samt debatten om vilken moral människor bör ha gentemot naturen – finns en rad olika 
synsätt på hållbar utveckling.  
 
Denna underrubrik har diskuterat frågor kring ”hållbar utveckling” ur ett idéhistoriskt 
perspektiv och beskrivit hur de mer radikala miljöorganisationerna förlorade 
problemformuleringsmandatet, under nästa underrubrik ska den politiska dimensionen av 
”hållbar utveckling” diskuteras och jag lanserar begreppet ekologisk modernisering vilket 
beskriver den politiska operationaliseringen av hållbarhetsbegreppet i Sverige.106  

Ekologisk modernisering – ”hållbar utveckling” som svenskt politikområde  

Då hållbar utveckling kom upp på den politiska agendan på 1990-talet utarbetades 
operationaliseringen efter begreppet ”ekologisk107 modernisering”. Enligt denna synvinkel är 
tekniska landvinningar och ekonomisk utveckling tillräckliga medel för att nå hållbar 
utveckling.108 Innan vi rör oss vidare till den kritik som finns mot begreppet ska vi först göra 
en kort historisk tillbakablick på hur miljöfrågan kom att innefattas i den svenska politiken.  
 
Det var under 1960-talet som miljöfrågan väcktes som politikområde i Sverige vilket skedde 
efter den allmänna insikten om att industrisamhället resursutnyttjandet kunde vara 
problematisk och skada naturen. I slutet av 1960-talet inrättades därför Naturvårdsverket och 
några år efter kom den första miljöskyddslagen. Miljöfrågan som från börjar rörde 
punktutsläpp av giftiga ämnen kom under 1970-talet inom miljörörelsen att vidgas till en 
allmän civilisationskritik mot industrisamhällets jagande efter ekonomisk tillväxt, vilket 
ansågs som ohållbart. Hos den allmänna opinionen kom denna linje till viss del att 
understödjas till följd av att bilden bekräftades av de två oljekriserna under 1970-talet – då 
oljepriserna sköt i höjden. Den gröna vågen följde, då människor började röra sig ut ur 
städerna till landet och ett mer småskaligt boende.109 Inom politikområden tvingades de olika 
partierna mer eller mindre ta ställning och den stora och turbulenta miljörelaterade politiska 
frågan under slutet av 1970-talet blev kärnkraftens vara eller icke vara.110 Efter folk-
omröstningen 1980111 kom stora delar av kärnkraftsmotståndarna att uppgå i ett eget parti, 
Miljöpartiet och miljöfrågans mer existentiella och civilisationskritiska sida tonades ned och 
ersattes enligt Jonas Anshelm (2002) i ” Det gröna folkhemmet”, av ett mer vetenskapsbaserat 
synsätt. Enligt Anshelm var miljörörelsen i viss mån tvungen att genomföra denna eftergift 

                                                 
105 DesJardins, Joseph R. Environmental Ethics – An Introduction to Envisonmental Philosophy, s.74ff; - och 
Wheeler, S. (2004), s.24 
106 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.30f;- och Glover, L. (2006), s.5 
107 Ordet ekologisk stammar tillbaka till slutet av 1800-talet och den tyske biologen Ernst Haeckel. Innebörden 
av ordet är normativt och förespråkar att människan ska respektera naturens kretslopp och även söka efterlikna 
det i vår livsstil. Källa: Sörlin, S. (1991), s.123  
108 Formas (2005), s.13 
109 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.25ff;- och Gustavsson, E. (2008), s.57  
110 Möller, Tommy (2007), Svensk politisk historia – Strid och samverkan under tvåhundra år, s.203ff;- och 
Anshelm, Jonas (2002), ”Det gröna folkhemmet – striden om den ekologiska moderniseringen i Sverige” ur 
Johan Hedrén (red.), Naturen som brytpunkt – Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, s.34f 
111 Resultatet av kärnkraftsomröstningen 1980 var svårtytt på grund av att folkomröstningen hade tre olika 
alternativ (inte två) och att samtliga alternativ egentligen förordade en avveckling – det enda som egentligen 
skiljde dem åt var avvecklingstakten, vilket bör förstås i ljuset av kärnkraftsolyckan i USA, Three Mile Island 
1979 och det därefter allmänna opinionsläget i Sverige. Källa: Möller, T. (2007), s.206f 
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eftersom många uppfattade dem som alltför radikala med sitt budskap om stora materiella 
uppoffringar.112 
    
Den politiska insikten om att hållbarhetsbegreppets betydelse började stiga på 1990-talet – 
problemet var att operationalisera begreppet inom politikområdet utan att göra allt för stora 
förändringar i den moderna livsstilen. Lösningen blev att fokusera på begreppets inneboende 
positiva inställning till ekonomisk tillväxt och kombinera denna med teknikens möjligheter. 
Det växte följaktligen fram en diskurs om ekologisk modernisering, där fokuseringen ligger 
på framåtskridandets möjligheter och inte på problemen med den moderna samhällsformen.   
Wärneryd et al menar att hållbarhetsbegreppets vaghet möjliggjorde denna väg bort från den 
naturnära småskaligheten mot teknisk framtidsoptimism och tilltro till ekonomisk tillväxt.113 
Hållbarhetsfrågan kunde nu användas som ett mer konkret medel i den förda politiken; Göran 
Persson pratade om ”det gröna folkhemmet” då han tillträdde som partiordförande och 
statsminister 1996 och socialdemokraterna använde även miljöfrågan som ett motiv för ett 
EU-medlemskap (för att påverka EU i rätt riktning).114  
 
Den ekologiska moderniseringen har emellertid ifrågasatts av forskare utifrån att främst två 
olika punkter enligt Formas(2005) rapport Sustainable Urban Development in Sweden. Den 
förstnämnda kritiken stammar från att begreppet ekologisk modernisering inte inkluderar 
social hållbarhet till visionen om ekonomisk tillväxt och ekologiskt hänsynstagande. Det 
andra kritikområdet handlar om att ekonomisk tillväxt riskerar att bli ett medel för att nå ett 
miljöanpassat samhälle och att ekonomisk tillväxt därmed inte går att ifrågasätta. Denna syn 
att de ekonomiska, ekologiska och sociala målen inte står i konstrast till varandra känner vi 
igen från hållbarhetsbegreppet. 115 Scott Campbell (2003) ifrågasätter denna syn i kapitlet 
”Green Cities, growing Cities, just Cities” ur boken Readings in Planning Theory och 
presenterar en visuell förståelsemodell för de olika konflikterna, se figur på nedan.   
  

 
 
Figur 1. Campbells triangel – motsättningar mellan de tre hållbarhetsdimensionerna som planeringsmål. 
Källa: Campbell, Scott (2003), ”Green Cities, growing Cities, just Cities?”, ur Scott Campbell och Susan S. 
Fainstein (red.), Readings in Planning Theory, s.437 (översatt och omarbetad av uppsatsförfattaren) 

                                                 
112 Anshelm, Jonas (2007), s.35 
113 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.30f 
114 Anshelm, J. (2007), s.38ff 
115 Formas (2005), s.15 
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De tre konfliktlinjerna; egendomskonflikten, utvecklingskonflikten och resurskonflikten ryms 
inom samma hållbarhetsbegrepp men har ändå olika karaktär. Egendomskonflikten behandlar 
svårigheterna med att förena den för västvärlden grundläggande äganderätten och strävandet 
efter ekonomisk tillväxt med målet om social rättvisa. Utvecklingskonflikten rör 
motsättningen mellan socialt sårbara grupper som exempelvis litar till arbetstillfällen inom 
miljöförstörande verksamhet och hänsyn till miljön. Den sista konflikten; resurskonflikten, rör 
konflikten mellan att lämna naturen oberörd eller att gynna ekonomisk tillväxt genom 
naturexploatering. Till följd av dessa konfliktlinjer mellan de olika dimensionerna av hållbar 
utveckling menar Campbell att det är tveksamt om begreppet kan operationaliseras i 
planeringen på ett effektivt sätt – begreppet riskeras nämligen att vattnas ut.116 
 
Karolina Isaksson (2003) har i forskningsrapporten Hållbarhet – avvägningar, prioriteter och 
utmaningar undersökt frågan kring hur planerare i Sverige anser att målet ska 
operationaliseras. Rapporten, som bygger på en intervjustudie bland verksamma kommunala 
planerare, visar emellertid att hållbarhetsbegreppet trots de inneboende tvetydigheterna har 
fått en viss effekt: Isaksson visar att miljöfrågan generellt uppfattas som en bromskloss av 
planerarna medan inställningen till begreppet ”hållbar utveckling” är positiv – vilket kan 
beror på att begreppet har en positiv konnotation till framsteg. Vidare fann Isaksson att 
miljöfrågan uppfattas som mindre besvärlig inom hållbarhetsbegreppet än fristående vilket 
bör kopplas till att det finns en försäkran inom begreppet för att även ekonomiska och sociala 
effekter ska beaktas.117 
 
Under den här underrubriken har jag belyst svårigheterna och möjligheterna med hållbar 
utveckling som politikområde. I nästa kapitel ska vi rör oss till olika perspektiv på hållbar 
stadsutveckling. 

Perspektiv på hållbar stadsutveckling 

Frågan om hållbar utveckling har högst rumsliga dimensioner som rör stadsutveckling 
eftersom hälftens av jorden befolkning nu bor och lever i städer. Den globala urbaniseringen 
ökar stadigt, från år 1900 fram tills 2007 har procentandelen av jordens befolkning som lever i 
städer ökat från tio procent upp till över femtio procent – och denna andel väntas stiga till 75 
procent till 2050.118 Jordens befolkning ökar samtidigt i antal, om fyrtio år väntas 
befolkningsantalet ha ökat från dagens 6,8 miljarder till 9 miljarder enligt FN-organet 
UNFPA (the United Nations Population Fund).119 Vi kan därmed uppskatta att det totala 
antalet personer som bor i städer kommer att öka de närmsta femtio åren. Utöver de sociala 
konsekvenser som kommer ur denna utveckling är frågan hur ekologiskt hållbar denna 
utveckling är – kommer miljöproblemens omfattning att öka?  
 
Vilket är sambandet mellan dagens miljöproblem och städernas tillväxt? Wärneryds et al 
(1996) synvinkel på denna fråga är att betrakta miljöproblemen som ett tydligt avtryck av 
industrialiseringens urbanisering och livsstilsförändringar. När människan gick från att leva i 

                                                 
116 Campbell, Scott (2003), ”Green cities, Crowing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of 
Sustainable Development”, ur Scott Campell och Susan S. Fainstein (red.) Readings in Planning Theory, s.436ff, 
s.443 
117 Isaksson, Karolina (2003), Hållbarhet – avvägningar, prioriteter och utmaningar, s.2ff, s.68f 
118 Burdett, R. och P. Rode (2007), s.8 
119 UNFPA, ”Rapid Growth in less Developed Regions”, 2009-05-18  
http://www.unfpa.org/pds/trends.htm 
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samhällsorganisationer med små lokala kretslopp till det moderna livet med bil120 och 
storskaliga försörjnings- och avfallshanteringssystem – ökade ansträngningen på jordens 
ekosystem.121 De moderna städerna kan följaktligen betraktas som både symtom och orsak. 
De är i viss mening ett symptom på industrialiseringen men även en orsak till att 
miljöförstörande verksamheter ökar. Men den moderna livsstilen med bil och 
konsumeringsiver återfinns inte bara i städerna, utan även på landsbygden – kan vi 
generalisera kring vilken samhällsorganisation har störst påverkan? För att diskutera vidare 
kring denna fråga ska jag introducera ett begrepp som ofta figurerar i dessa sammanhang: 
”ekologiska fotavtryck”. 
 
Begreppet ekologiska fotavtryck är ett analytiskt instrument som utarbetades av två 
kanadensiska forskare under 1990-talet som studerade städers behov av omkringliggande 
mark. Instrumentet kan användas som ett visuellt hjälpmedel för att underlätta förståelsen 
kring hur mycket areal (biokapacitet) som exempelvis en stad eller en person behöver för att 
möta försörjningsbehov (rörande energianvändning, mat- och vattenförsörjning samt övriga 
konsumtionsvaror) och deponeringsbehoven för det avfall och utsläpp som följer därpå. Den 
centrala tanken i begreppet är ett samhälles eller en persons samlade resursutnyttjande kan 
uppskattas och sedan beskrivas i hur stor ytenhet av jorden som behöver tas i anspråk för att 
möta denna resursanvändning.122 Vilken bild ger de ekologiska fotavtrycken av staden? 
Studier visar att det skillnader mellan individers ekologiska fotavtryck har större korrelation 
till inkomst och konsumtionsmönster och än med bebyggelsestruktur även om exempelvis en 
livsstil med bil, villa och resor till externa köpcentrum är ett exempel på bebyggelsestruktur 
som påverkar.123   
 
Detta synsätt, att diskutera stadens bärkraftighet – grundar sig i tanken att staden ekologiskt 
”lever över sina tillgångar”. Wärneryd et al (1996) menar att denna linje förespråkar att staden 
bör utvecklas efter modellen med ekobyar och ökad självförsörjning i en gles stad. Det finns 
emellertid kritik mot denna idé och denna springer främst ur tankarna kring ekologisk 
modernisering. Istället för utglesning förespråkas att problemen kan lösas genom tekniskt 
utveckling och effektivare resursanvändning av stadens tekniska system, vilket ekonomiskt 
underlättas i den kompakta staden. Dessutom lyfts tätheten fram som ett medel att minska 
biltrafiken.124 Frågan om stadens hållbarhet bottnar påfallande ofta i stadens 
bebyggelsestruktur – ska vi bygga tätt eller glest. Karin Bradley (2009) skriver i avhandlingen 
Just Environments: Politicising Sustainable Urban Development att den kompakta staden, 
som byggs tätt och högt, verkar ha tagit hem striden.125 För att förstå denna utveckling är det 
viktigt att beakta stadens roll som tillväxtmotor i den globala världen.126 Nu är 
litteraturöversikten avslutad, i nästa kapitel presenteras resultaten av uppsatsens empiriska 
diskursanalys – vilka stödjer Bradleys tankar. 

                                                 
120 Biltrafiken ger upphov till buller och utsläpp hälso- och miljöskadliga utsläpp av; koldioxid, kväveoxider, 
kolväten, marknära ozon och små partiklar, PM10. Källa: Naturvårdsverket (2003), Trängselavgifter i Stockholm, 
effekter på luftkvalitet och hälsa, s.3, s.13f,   
121 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.39ff 
122 Wheeler, S. (2004), s.95;- och Beatley, Timothy (2000), Green Urbanism – Learnings from European Cities, 
s.3;- och Boverket och Naturvårdsverket (2000), Ekologiska fotavtryck och biokapacitet – verktyg för planering 
och uppföljning av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv, s.9 
123 Rådberg, Johan (2003), ”Den hållbara staden – en ohållbar vision” ur tidskriften Arkitektur, nr.7, årgång 103, 
s.36f 
124 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.56ff 
125 Bradley, K. (2009), s.19  
126 Harvey, David (1989), The Conditions of Postmodernity, s.147, s.232, s.240;- och Massey, Doreen (2007), 
World City, s.165f 
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Kapitel IV – Hållbar stadsutveckling i ”Arkitektur” och ”PLAN”   

I det här kapitlet presenteras sammanställningen127 från uppsatsens diskursanalys, vilken 
bygger på en genomläsning av samtliga nummer av facktidskrifterna ”Arkitektur” och 
”PLAN” från 1987 fram till och med 2007. Tidskriften Arkitektur har funnits sedan 1901 och 
ges ut av Arkitektur förlag AB. Tidskriften behandlar frågor som rör interiör och exteriör 
arkitektur samt landskap.128 Tidskriften PLAN är ett forum för debatt kring samhällsplanering 
och Föreningen för Samhällsplanering är ansvarig utgivare, det är även föreningens 
medlemstidskrift.129 Tidskriften utkom med sitt första nummer 1947, vilket är samma år som 
dess utgivare, Förening för Samhällsplanering, bildas.130  
  
Under de tjugo år som studien sträcker sig har det ekologiska och hållbara byggandet ökat 
både i antal omnämnda projekt och i skala – nu för tiden är projekten ofta storskaliga. Även 
om PLAN:s ledare131 i det första numret på 1990-talet skriver att miljöfrågans framtid under 
de nästkommande tio åren är ett frågetecken, kan vi i retrospektiv emellertid se att intresset 
för miljöplanering ökade snabbt.132 Miljön säljer och näringslivet har åtminstone utåt sett  
hakat på, menar ”Sticket” i Arkitektur 1997:1.133 I Arkitektur 1995:2 frågar Claes Caldenby 
och Olof Hultin (redaktionen) den välrenommerade svenska arkitekten Gert Wingårdh om en 
annons:  

A. För några år sedan väckte det uppseende när du annonserade med en helsida 
i Dagens Industri. Du påstod där att ekologi var framtidens ämne, och att just 
ditt kontor skulle satsa stort på det. Låg det någon dramatisk livsstilsförändring 
hos dig själv bakom denna satsning?  
    GW. Nej det kan jag inte påstå. När jag gick på Chalmers i början av 70-talet 
var det ju energikris och det pratades mycket om ekologi. Alla färgades av ett 
energitänkande.134 

 
Wingårdh är en av de arkitekter som presenterats med ekologiska byggprojekt över åren i 
Arkitektur.135 Under de tjugo år som denna studie är avgränsad till har det publicerats en hel 
rad av olika ekologiska och hållbara byggnadsprojekt, allt från enskilda villor till enstaka 
upprustningsprojekt av flerbostadshus byggda inom miljonprogrammet136. Denna 
sammanställning syftar emellertid till att presentera de övergripande dragen i diskursen kring 
hållbar stadsutveckling – och tar därför avstamp i ett mer generellt perspektiv på miljöfrågan 
för att därefter beröra det ökade intresset för kvartersstäder och hållbart stadsbyggande.   

                                                 
127 Sammanställningen är genomförd utifrån dels de minnesanteckningar jag har fört under genomläsningen 
(sammanlagt cirka 500 sidor text) och dels utifrån en tillbakablick på relevanta nummer. 
128 Arkitektur, ”Välkommen till tidskriften Arkitektur och Arkitektur Förlag AB”, 2009-03-15 
http://www.arkitektur.se/main.htm 
129 Föreningen för Samhällsplanering, ”PLAN”, 2009-03-09 
http://www.planering.org/plan.html 
130 PLAN ref.nr.116, s.12ff 
131 PLAN ref.nr.112 
132 PLAN ref.nr.1-2 
133 Arkitektur ref.nr.65, s.2 
134 Arkitektur ref.nr.64. s.19 
135 Arkitektur ref.nr.66  
136 Gårdsten i Göteborg är ett exempel på upprustning med ekologiska förtecken, husen förseddes bland annat 
med integrerade växthus. Se Arkitektur ref.nr.72-74   
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Miljöfrågan på spåret 

I PLAN diskuteras miljöfrågan utifrån en rad olika aspekter, men främst utifrån den nya 
naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL)137 samt även senare miljöbalken138 
och utifrån miljöproblem som är relaterade till bilismen.139 Göran Friberg (avdelningschef för 
naturvårdsverkets enhet för fordons- och trafikfrågor) skriver i ett nummer av PLAN från 
1988 att problemen med buller och luftföroreningar i tätort förväntas öka på grund av att 
trafiken ständigt ökar i omfattning.140 I samma nummer skriver Torbjörn Tirén (byrådirektör 
vid naturvårdsenheten) att lösningen ligger i att förbättra kollektivtrafikens attraktionskraft 
och inte i att öka framkomligheten för bilister genom att bygga fler vägar.141 I Arkitektur 
behandlas inte NRL i lika höga utsträckning vilket bör förstås utifrån att tidningen är inriktad 
mot arkitektur och inte mot planering. Problemen med bilismen tas emellertid upp även här, i 
Arkitekturs ledare från det sjätte numret 1987 står att läsa: 

 
Busstationen lyckas aldrig få någon status för då var bilen redan där och 
bussen en nödlösning för barn och gamla.  
   Trots stora omvälvningar i resandet har många förändringar i 
kollektivtrafiken gått ut på att slita ner och slita bort. Men ju mer träden dör, ju 
mer ängsligt börjar belägenheten för de allmänna färdmedlen att 
uppmärksammas. Och ju mer framstår bilismen som en tekniskt och socialt 
otidsenlig kommunikationsform. Buller, stank, trängsel, livsfara och döende 
skogar ställs allt tydligare mot den frihetssymbol som bilen är.142  

 
De artiklar och ledare som behandlar bilismen och miljöfrågan för inte fram nya vägar som 
rätt väg framåt, med två undantag: I en notis i PLAN från 1987 som behandlar en konferensen 
”Trafiken i Mälarregionen” som arrangerades av Föreningen för Samhällsplanering föreslog 
flera talare att Österled och Västerleden bör byggas för att avlasta innerstadens akuta 
trafikproblem medan andra talare förde fram att satsningar på spårbunden trafik (Mälarbanan, 
Svealandsbanan, Grödingebanan och Arlandabanan) borde prioriteras högre.143 Peter Corpe 
(planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län) följer den vägtrafikvänliga linjen i 
artikeln ”Dennis och miljön” ur PLAN 1993:4 där Corpe försöker motivera varför 
Dennispaketet inte behöver komplettera den tidigare kritiserade miljöbedömningen som 
genomfördes innan överenskommelsen slöts.144 Österleden Västerleden, Dennispaketet och de 
senare förbifarterna har varit en fråga som har följt med under hela det tjugoåriga 
tidsspannet.145 I Arkitekturs ledare från det fjärde numret 1995 står följande att läsa: 
 

JUST NU ÄR EN STOR DEL av arkitektkåren sysselsatt med s k infra-
strukturprojekt. Många av dessa är laddade med konflikter; protesterna är 
intensiva mot beslut om vägdragningar som människor finner onödiga och 
uppfattar som miljöhot. Åtskilliga arkitekter tycks delta i projekten med 
ambivalens; de hade hellre skrivit under protestlistorna.  

                                                 
137 PLAN ref. nr.3-6 
138 PLAN ref.nr.48,  
139 PLAN ref. nr.6-15 
140 PLAN ref. nr.9 
141 PLAN ref. nr.11, s.79 
142 Arkitektur ref.nr.30 
143 PLAN ref.nr.90 
144 PLAN ref.nr.91, s.189 
145 Arkitektur, ref.nr.2-12;- och PLAN, ref.nr.16-18  
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Men visst behöver vi vägar. Rörlighet är förutsättningen för ett väl utvecklat 
samhälle. Men exakt hur mycket vägar behöver vi, och vilka? Och vilket pris 
skall vi betala — både i form av pengar och i form av ingrep på miljön? Det är 
svåra frågor, uppenbarligen mycket svårare än flertalet politiker insett. Och det 
är naturligtvis det som skapat den hetsig; kring alla s.k. paket, Dennispaketet, 
Adelsohnpaketet, Öresundsbron osv., satsningar som tillsammans kostar långt 
över 100 miljarder.146 

 
Dennispaketet kom emellertid att stoppas147, eller böt det bara namn? Lennart Tonell (lärare i 
samhällsplanering vid Stockholms universitet) diskuterar i det sista numret av PLAN från 
2001 kring att utställningsförslaget för RUFS 2001 innehåller många av de stora vägprojekten 
från Dennispaketet.148 Kritiken mot omfattande infrastrukturprojekt rörde inte endast bilismen 
utan även planerna på en tågtunnel genom en viss svårborrad skånsk horst – Hallandsåsen. I 
Arkitektur följde ”Sticket”149 det här ännu ofärdiga bygget hack i häl (projektet startade 
1992). Ty hallandsåsprojektet, som syftar till att förkorta restiden med tio minuter mellan 
Malmö och Göteborg, har visat sig vara mer kostsamt (en tiodubblad kostnadsökning150) och 
miljöförstörande (förorenat grundvatten genom giftutsläpp) än vad som initialt förutspåddes – 
den senare har lett till en rad olika byggstopp, utredningar och domstolstvister. Det här kan vi 
läsa i det femte numret av Arkitektur från 2001:151 
 

Tunnelbygget genom Hallandsåsen skall genomföras…  
   Banverkets trafikchef Per-Magnus Bengtsson förklarar problemen i DN den 
25 juli med att samhällsorganen saknat ett helhetstänkande för Västkustbanan. 
Det är väl ändå att ta i. Troligare är att man inte tänkt över huvud taget.152  

 
”Sticket” fortsätter i femte numret av Arkitektur från 2003: 
 

Och allt sker för miljöns och naturens skull. Ty med tunnel flyttar godstrafiken 
över från smutsiga lastbilar till renare tåg, tror regeringen som är ytterst 
ansvarig. Det är naturvård och då får det kosta. Byggherren Banverket 
presenterade nyligen ännu ett piggt förslag om hur man skall komma till rätta 
med incidenterna. Att öringbeståndet slogs ut av läckande tätningsmedel i 
Lyabäcken var beklagligt. Men del kan rättas till om man får skjuta ihjäl de 
fridlysta hägrar som riskerar att kalasa på de återstående fiskarna. Strategin 
verkar klar – med Banverket som naturvårdare finns det snart inte så mycket 
natur kvar att vårda. Det blir onekligen enklare så, men det var väl inte riktigt 
meningen?153 

 

                                                 
146 Arkitektur ref.nr.6, s.2 
147 Arkitektur ref.nr.9, s.2 
148 PLAN ref.nr.16, s.243 
149 ”Sticket” är en spalt bredvid Ledaren och återkommer i varje nummer av Arkitektur.  
150 Projektets kostnad var ursprungligen beräknad till 900 miljoner och den nuvarande beräkningen är att 
projektet kommer att ha kostat 10,2 miljarder när tunneln står färdig 2015. Källa: Banverket, ”Tidsplan och 
kostnader”, 2009-05-23, http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Hallandsas/Om-
projektet/Tidplanering-och-ekonomi.aspx 
151 Arkitektur ref.nr.13-16 
152 Arkitektur ref.nr.15, s.2 
153 Arkitektur, ref.nr.16, s.2  
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Hallandsåsen och hotet om att avliva de fridlysta hägrarna är i min mening ett tydligt exempel 
Wärneryds et al (1996) varning om ad hoc-lösningar154 – ett planeringsinriktat 
helhetsperspektiv är av vikt. I Arkitektur och PLAN har miljöfrågorna diskuterats ur en 
generell och planeringsinriktad syn, i Ledaren från det andra numret av PLAN år 1988:  
 

Rachel Carsons Tyst vår, som kom ut år 1962, har kommit att uppfattas som 
startsignalen till en ny rörelse. Dess budskap, att våren kan komma att tystna, 
upplevdes efter 50-talets entusiastiska utbyggnads- och tillväxtperiod som lite 
förvånande. 60-talets domedagsprofeter skrämde. Insikten om miljöproblemens 
allvar har emellertid snabbt kommit att spridas…  
    Miljöfrågor har därmed blivit planeringsfrågor. De har blivit en nödvändig 
del i stora som små planeringsuppgifter.155  

 
I PLAN 1987:2 får vi även veta Värmdö kommun arrangerar en naturvårdsdag för andra året i 
rar, vilken behandlar hur vi ska ”leva, arbeta och bete oss för att vårda och förbättra naturen 
och miljön” med ”utställningar om försurningen, solvärme, kärnkraft och sopåtervinning”.156 
Denna syn där miljöplaneringen integreras i övriga sektorer skriver Margaretha Ihlse (lektor i 
miljövård Stockholms universitet) om i artikeln ”Från globalt tänkande till lokalt handlande” i 
PLAN 1994:3. Ihlse menar att utvecklingen från Stockholmskonferensen 1972 fram till 
Riokonferensen 1992 har medfört att den kommunala miljöplaneringen har blivit alltmer 
sektorsövergripande157 – vilket märks början av 1990-talet får kommuner och länsstyrelser i 
uppdrag att arbeta med agenda 21-arbete för att förbättra miljön.158 Lite längre fram på 1990-
talet dyker begreppet hållbar utveckling upp och förekommer sedan regelbundet, under den 
studerade tidsperioden, i båda facktidskrifter.159 I PLAN nämns begreppet i sin helhet för 
första gången (sedan 1987) år 1992 i årets första ledare i ett nummer som handlar om EG:  
 

Regeringens mark- och planeringsminister Görel Thurdin konstaterar i detta 
nummer av PLAN att miljöfrågan i vid bemärkelse är en av de frågor som 
kommer att spela stor roll i regeringens arbete under denna mandatperiod. De 
miljömål som uppställts kan enligt Görel Thurdin bara förverkligas om den 
lokala och regionala samhällsplaneringen mobiliseras för en varaktigt hållbar 
utveckling.160 

 

                                                 
154 Wärneryd, O., Hallin, P-O och J. Hultman (1996), s.34f 
155 PLAN ref.nr.19, s.55   
156 PLAN ref.nr.20, s.99 
157 PLAN ref.nr.35 
158 Arkitektur ref.nr.17 och PLAN ref.nr.21-28 
159 Att svara på frågan hur ofta begreppet hållbar utveckling förekommer försvåras av tre skilda språkliga 
aspekter. För det första till följd av att det finns en rad ord som kan betraktas som närliggande synonymer liksom 
bärkraftig eller uthållig. För det andra genom att hållbarhetsbegreppet ibland används separerat och med olika 
prefix eller suffix, exempelvis hållbar stadsutveckling eller hållbar utvecklingsstrategi. Till sist försvåras 
förutsättningarna för slutledning av anledningen av ordet hållbar ibland används enskilt och dessutom ofta har en 
annan böjning, exempelvis hållbara. Hur ofta begreppet hållbar utveckling har använts är således en 
tolkningsfråga. Till följd av dessa anledningar anser jag inte att det är intressant att presentera en 
sammanställning över antal gånger begreppet har använts men jag bifogar ändå några exempel på referenser där 
begreppet hållbar utveckling har används i sin helhet, referenserna skall dock inte betraktas som fullständiga i 
den mening att de täcker upp alla situationer där begreppet används delvis eller helt i materialet, utan endast som 
exempel på text där begreppet hållbar utveckling återfinns i sin helhet. Se Arkitektur ref.nr.3, 18-29;- och PLAN 
ref.nr.16-18, 22-23, 26-27, 29-89  
160 PLAN ref.nr.29, s.3f 
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I Arkitektur nämns begreppet för första gången (sedan 1987) i en artikel som handlar om 
stadsutveckling i Nederländerna genom förtätning av bebyggelseutspridda området Randstad: 
  

Hållbar utveckling (underrubrik) 
I de nyaste planerna blir hållbarheten i stadsutvecklingen ett allt viktigare tema. 
Det handlar om att en avstämning av det befintliga mot förändringar i regioner 
och städer betingade av en omsorg om miljön, ekologin och boendet.161     

 
Under den studerade tidsperioden används begreppet i många olika sammanhang och dess 
tvetydighet kan vi även läsa om, bland annat i en artikel som Karin Bradley, Ulrika 
Gunnarsson och Karolina Isaksson (verksamma vid Institutionen för Samhällsplanering och 
miljö, KTH, där de bedriver forskning om miljörättvisa i forskningsgruppen rum-makt-
mening) skrivit om miljörättvisa, i det tredje numret av PLAN från 2007: 
 

Planerare jobbar med rättvisefrågor, men i dagens planering i Sverige är detta 
sällan explicit uttryckt. Att begreppet hållbar utveckling har fått status som ett 
övergripande mål för planeringen skulle ha kunnat förstärka de miljömässiga 
och sociala perspektiven i planeringen. I praktiken tycks det i stället som att 
begreppet har blivit urvattnat och att det kan betyda ”allt och ingenting”. I 
kombination med planeringens ökade marknadsorientering har det lett till en 
situation där både miljö och de sociala perspektiven tycks ha fått en allt mer 
oklar roll och börd. Miljörättviseperspektivet kan vara ett sätt att föra samman 
social hållbarhet och miljöfrågor. 162 

 
En viktig aspekt av hållbar utveckling är som nämnt tidigare hur staden utvecklas, under 
nästkommande underrubrik ska vi för en stund lämna hållbarhetsaspekten och istället 
koncentrera oss på kvartersstaden, för att återkomma till ekologiskt byggande och hållbar 
stadsutveckling under kapitlets sista underrubrik. 

Kvartersstaden i strålkastarljuset  

Som det står tidigare i uppsatsen hade modernisterna inte mycket till övers för kvartersstaden 
som stadsbyggnadsideal. Då modernismens formuleringsmandat delvis försvann blev 
stadsbyggnadsdiskursen öppen för andra innebörder, vilket märks i genomläsningen av 
facktidskrifterna. I de första numren från 1987 kan vi läsa att kvartersstaden har gjort nydebut 
och se tydliga spår av kvartersstaden i planerna till Skarnäcksstaden163 som har en tydlig 
förebild i den traditionella stadens rutnät och likaså i planen till Örebro och Ladugårdsängen 
BO92.164 Rutnätsplanens fördelar har framhållits men även diskuterats i flertalet olika artiklar 
genom åren som den här studien täcker165 Här kommer tre exempel på dessa tankar: Vi startar 
med en hyllning till kvartersstaden signerad Torsten Westman (stadsbyggnadsdirektör i 
Stockholm fram tills 1985) i det fjärde numret av PLAN från 1991: 
 

Borta är miljonprogrammets monotona upprepning av ensartade huslimpor och 
strikta funktionsuppdelning. Inne är det kringbyggda kvarteret med blandad 

                                                 
161 Arkitektur ref.nr.18, s.42f 
162 Idem. 38ff 
163 Arkitektur ref.nr.31-34 
164 Arkitektur ref.nr.33-36;- och PLAN ref.nr.93-94 
165 Arkitektur ref.nr.30-40;- och PLAN ref.nr.95-104  
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verksamhet och lekfullt varierad arkitektur. Särskilt fint blir det vid kajgator och 
kanaler med smala gångbroar. Strikta torg och breda boulevarder visar också 
att 1800-talet är här igen med full styrka. 166 

 
Kritikerkåren var emellertid inte odelat positiv. Lis Hogdal och Olof Hultin (redaktionen) 
kritiserar rutnätsplanen i den nybyggda bomässan Ladugårdsängen (i Örebro), i artikeln ”Bo 
92 – Adjö kvartersstad” i det sjätte numret av Arkitektur från 1992:    
 

Planen vill på 80-talsistiskt sätt vara ”stad” och Arkitektlaget framhåller Haga 
i Göteborg som huvudsaklig inspirationskälla.  
   Det är alltså en plan vi känner igen på samma sätt som argumenten för den. 
Vi har hört dem åtskilliga gånger under de senaste decennierna av oförtröttliga 
arkitekter som optimistiskt hävdar att det faktiskt går att rita fram det där 
pluralistiska och stimulerande stadslivet som är den positiva stadens 
kännemärke.  
   Men lika lite som detta lyckats i tidigare försök (t ex Skarpnäck utanför 
Stockholm) så har det lyckats i Örebro. Och skälen är desamma: en periferi är 
en periferi och ett centrum är ett centrum. Den mångfunktionella och 
integrerade stadsstrukturen kan bara existera med centrums förutsättningar. 
Den kräver ett omland som också utgör underlag för de ”intressanta” 
funktioner alla önskar sig, caféer, butiker, samlingslokaler, teatrar, 
restauranger, arbetsplatser etc. I en periferi infinner sig icke detta, hur gärna 
än arkitekter önskar sig det, och hur många trevliga hörn de än ritar på sina 
gator! Det är en form utan innehåll.  
   Efter åtminstone ett tiotal års experimenterande med kvartersstaden borde 
dessa insikter vara allmänt kända i planerarkretsar, men så tycks inte vara 
fallet. Uppenbarligen såg heller inte juryn som bedömde tävlingen om 
Ladugårdsängen detta. 167  

 
Ytterligare kritik framkom av Tage Wiklund (planerare vid Stockholms stadsbyggnadskontor 
och doktorand på Nordplan) i artikeln ”Stad och förort – skillnader och samspel” i PLAN:s 
sjätte nummer 1990:  
 

Stadsmässighet även i förortslägen genom hög exploatering och därmed också 
rejäla mängder bostäder på de sista större markbitarna. Det är en cigarr som 
frestar både politiker och kommunalekonomer. Det är en otacksam och inte 
alldeles lätt att ”bevisa” att sådana tulipanarosor inte finns i verkligheten. Att 
det i stället blir förorter med stadsmässigt täthet men utan stadsliv och utan de 
för Stockholm traditionella förortskvaliteterna.168 

 
Kritiken bottnar i att förortens kvaliteter har förbisetts i jakten på stadsmässighet – en 
stadsmässighet som inte kan åstadkommas genom att enbart bygga rutnätsstad i ytterstaden.  
Fascinationen för kvartstaden förstås i min mening bäst utifrån kritiken mot funktionalismens 
stadsplaner. Staden fick även en viktig funktion att fylla i den liberala vind som svepte över 
Sverige i slutet av 1980-talet – vilket i min mening inte alltid fick önskade konsekvenser.169 

                                                 
166 PLAN ref.nr.99, s.206  
167 Arkitektur ref.nr.32, s.30 
168 PLAN ref.nr.98, s.311 
169 Arkitektur ref.nr.41-45 
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Louise Nyström (arkitekt, teknisk doktor och sekreterare Stadsmiljörådet) diskuterar kring 
dessa bieffekter i artikeln ”Problem, ideal och ledbilder” ur PLAN 1996:4: 
 

Under åttiotalet hävdades det att om man släppte fram marknadskrafterna så 
skulle mångfald och variation bli resultatet. Nu ser vi att det inte blev så. 
Snarare har vi fått bevittna en tilltagande utarmning av städerna. Visserligen 
har mänga stadskärnor levt upp, i takt med att resursstarka sökt sig dit och i 
takt med att gaturummen återerövrats från bilarna. Men mellan stadskärna och 
landsbygd tilltar det bebyggelsemässiga och sociala sönderfallet. Det blir 
glesare mellan människorna på bänkar, i bussar och i butiker när de treor som 
en gång var tänkta för tvåbarnsfamiljer nu bebos av ungkarlar eller 
pensionärspar. Kvartersbutiken stänger och ersätts av stormarkanden vid 
motorvägen.170 

 
Hotet från stormarknader i externa lägen och medföljande ökning av biltrafik, är ytterligare 
anledning som har lyfts fram till att öka innerstadens attraktivitet.171 Eva Eriksson 
(frilansjournalist) diskuterar externa etableringar i artikeln ”En marknadshistoria” ur 
Arkitektur 1990:1: 
 

Vi lever i miljökrisernas tid, när de ekologiska hoten tornar upp sig som 
framtidens ödesfrågor. Men medan miljövännerna diskuterar hur bilismen ska 
kunna skäras ner från nuvarande hög nivå, är de stora fastighetsägarna med 
staten som finansiär i färd med att skapa ett nytt regionalt resemönster som 
oundvikligen kommer att leda till en dramatisk ökning av bilismen.  
    De flesta familjer måste ha bil för att klara av sin tillvaro i en stad, byggd för 
bilen. Bor man i innerstaden kan ekvationen möjligen gå ihop utan bil, men inte 
i en förort där ingenting längre finns inom gångavstånd.  
    Om politikerna verkligen menar allvar med det vackra talet om miljö borde 
stadsplaneringens uppgift vara att skapa en struktur som konsekvent gynnar 
kollektivtrafiken istället för tvärtom.172 

 
I och med att externhandels miljöproblem kopplas till stadsutveckling av innerstaden har 
staden fått en ny huvudroll – den hållbara staden. Det ekologiska byggandet började 
emellertid först i mindre skala, men har på senare år vuxit i skala vilket nästa underrubrik 
behandlar.  

Från ekobyar till hållbar stadsutveckling 

De miljöanpassade byggandet har under de tjugo år som materialet omfattar gått från 
småskaliga ekobyar173 initierade av gräsrotsinitiativ till att röra hållbara och storskaliga 
stadsbyggnadsprojekt såsom BO01 i Malmö (se framsidebild, de två understa bilderna) och 
Hammarby sjöstad i Stockholm stad (se framsidebild, de två översta bilderna till vänster).174 
1988 skrevs en artikel av Krister Wiberg (Avesta Arkitektkonton) i Arkitektur nummer åtta 
om Solbyn i Dalby - en av de första ekobyarna i Sverige: 

                                                 
170 PLAN ref.nr.105, s.206  
171 Arkitektur ref.nr.46-48;- och PLAN ref.nr.107  
172 Arkitektur ref.nr.46, s.9  
173 Se Arkitektur ref.nr.49-51, 53-60;- och PLAN ref.nr.109-111 
174 Arkitektur ref.nr.49, s.23 
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Då föreningen Solbyn ursprungligen bildades 1978 hade den formen av en 
diskussionsklubb med gemensamma intressen. I föreningens oskrivna program 
debatterades miljö, fred, samhälle, stadsbyggande. Medlemmarna hade och har 
en egen bestämd uppfattning i de flesta frågor som rör samhällets utformning 
och sociala villkor. Så småningom har en gemensam linje präglats och under 
hand har visserligen målsättningen reducerats men även idag i projektet Solbyn 
återfinns väsentliga delar av ursprungstanken.  
   Sammanfattningsvis vill Solbyborna genomföra: kooperativt boende, 
ekologiskt genomtänkt drift, energisnålt boende och självförvaltning och 
gemensam produktion av varor och tjänster.175  

 
I början av 1990-talet skriver Gunilla Lundahl (frilansjournalist) i artikeln ”Ekorapport” i 
Arkitektur 1991:1, att intresset för ekobyar tilltar och cirka 100 nya ekobyar finns på 
planeringsstadiet i Sverige.176 Ett år senare rapporterar emellertid Hanne Simonsen 
(frilansjournalist) i Arkitektur 1992:4, att flertalet av dessa projekt inte blir av – antingen har 
projekten skrotats helt eller också förvandlats till standardiserade radhusområden. Enligt 
Simonsen kan orsaken vara myndigheter som inte vill samarbeta, naiva uppdragsgivare eller 
allt för höga kostnader:    
 

” … grupperna har haft svårt att förverkliga sina vackra drömmar. 
     – Ett problem är konservativa tjänstemän, som är ovilliga att pröva nya 
lösningar. Ett annat är ekobyggarnas egen okunnighet och blåögdhet, sade 
Viveka Ramstedt, planarkitekt på VBB/VIAK. Många projekt har stupat på att 
entusiasterna valde helt fel tomter: under kraftledningar, i naturskyddade 
områden, vid stränder eller på mark som redan var reserverad för annat 
ändamål. Andra gånger har de tekniska lösningarna varit dåligt genomtänkta. 
Markbäddar och andra metoder för infiltration av avloppsvatten fungerar inte 
på vintern…  
    Ekobyar är dyrare än vanlig bebyggelse. När man kommer så långt som till 
de ekonomiska kalkylerna får de en chock och hoppar av.177  

 
Simonsen skriver vidare om meningsskiljaktigheten mellan å ena sidan Lars Berglund på 
Göteborgs stadsbyggnadskontor och Viveka Ramstedt samt å andra sidan Stefan Wallner som 
representerar en ekobyförening. Åsikterna går isär rörande om städer kan göras ekologiskt 
bäraraktiga:  

- Ekobyar är intressanta som experimentstäder och inspirationskällor, men jag 
vill hellre diskutera hur stadsbebyggelsen i Göteborg kan göras miljövänligare, 
med källsortering och minskad trafik, sade Lars Berggrund på Göteborgs 
stadsbyggnadskontor.  
     – Det är bättre att kompromissa och bygga många ”halvekologiska” hus 
istället för några få konsekvent genomförda ekobyar, sade Viveka Ramstedt på 
VBB/VIAK.  
   Men Stefan Wallner från ekobyföreningen Njord höll inte med. – Jag tror inte 
att städer kan göras ekologiskt sunda. Istället måste man sprida bebyggelsen 
och betona de lokala kretsloppen. Jag tror på framtiden för de små 
föreningarna som bygger själva. De kommer undan billigare, de får en bättre 

                                                 
175 Arkitektur ref.nr.63, s.20 
176 Arkitektur ref.nr.50  
177 Arkitektur ref.nr.51, s.64f 
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social gemenskap och skapar en naturlig anknytning till trakten där de skall bo, 
sa han.178 

Elisabeth Lundgren (studerande på landskapsarkitektlinjen) spinner, i debattinlägget ”Att ta 
sitt ekologiska ansvar” ur PLAN 1992:2, vidare på tråden att ekorörelsen möts av skepsis och 
Lundgren pekar även på risken att ordet ekologiskt förlorar sin innebörd.179 Vilken innebörd 
har egentligen ordet ekologisk arkitektur? – Claes Caldenby (redaktionen) diskuterar kring 
denna fråga i Arkitektur 1995:6; 
 

För alla som ser ekologin som en livsviktig fråga måste målet rimligen vara att 
den integreras med allt annat som arkitekter också behöver kunna.… 
    Det kunde vara värt att för en gångs skull börja i andra ändan och fråga sig 
vad som är ekologiskt (eller inte) i den ”goda” arkitekturen. Och då inte ta upp 
traditionsbygget, som redan är ekologiskt legitimerat, utan hålla sig till 1900-
talets arkitektur.…  
    Architectural Review gjorde för några år sedan ett temanummer om ”grön 
arkitektur” där man delade in den i rå och kokt. Den råa är då en arkitektur 
som arbetar med ”natur”material och enkel teknik i en traditionell och ofta 
”organisk” stil. Den kokta är ”intelligenta” hus med avancerad teknik för 
klimatkontroll, byggda i metall och i high tech-anda.…  
    Det goda livet ställs som mot Det effektiva samhället, lokal förankring mot 
vetenskaplig rationalism…180 

 
I ovanstående nummer av Arkitektur presenteras även fyra goda exempel på ekologisk 
arkitektur, varav Understenshöjden (se bilden till höger i uppsatsens omslagsbild), en ekoby 
söder om Stockholm i närförorten Björkhagen, presenteras som spjutspetsen inom 
ekobynischen.181 Understenshöjden är enligt artikeln ”Understenshöjden, Stockholm” skriven 
av arkitekten Bengt Bilén: ”… Stockholms första ekologiska bostadsområde på att 
färdigställas med kretslopp, förnyelsebar energi, sunda och naturliga material.”182 Denna 
positiva bild får emellertid en törn från Sticket i Arkitektur 2000:4;  
 

Ekologi  
Är svårt. Nu visar det sig att HSB:s flaggskepp i branschen Understenshöjden i 
Stockholm är rena energislösaren, enligt en rapport från KTH. Man hade 
beräknat 140 kWh/kvm men det har blivit 300 kWh! Långt mer än ett ”vanligt” 
radhus alltså. Och möglar gör det visst också.183   

 
Sticket konstaterar också att det inte bara är Understenshöjden som har problem utan även 
större bomässor med ekologiska förtecken, såsom BO01, är svårgenomförda.184 Innan vi går 
vidare till BO01 och Hammarby Sjöstad ska vi titta lite närmre på hur den hållbara 
stadsplanedebatten. Johan Rådberg (docent stadsbyggnad KTH) diskuterar i artikeln 
”Termitstack eller ekobyar” i PLAN 1994:4 kring den bäraraktiga stadsplanemodellens två 
skiljda huvudspår; den kompakta och den glesa staden med ett nätverk av ekobyar:  
 

                                                 
178 Arkitektur ref.nr.51, s.65 
179 PLAN ref.nr.109, s.90f  
180 Arkitektur ref.nr.52, s.4 
181 Arkitektur ref.nr.53, s.3 
182 Arkitektur ref.nr.54, s.10 
183 Arkitektur ref.nr.55, s.2 
184 Ibid. 
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Låt oss gå tillbaka till den inledande frågan – ”termitstack” eller ”ekobyar?”. 
Att konsekvent forma om våra utbredda städer till kompakta, koncentrerade 
städer är, som jag visat, en helt orealistisk tanke. Det skulle innebära en 
påtvingad avveckling och rivning av existerande attraktiva bostadsområden, 
vilket förutsätter en diktatorisk stadsbyggnadspolitik av rätt otänkbart slag. Man 
kan också ifrågasätta om supertäta kompakta städer i praktiken skulle bli 
långsiktigt hållbarare, resurssnålare än dagens.  

Det andra alternativet, en gles utspridd stadsstruktur (”ekobyar”) är inte 
heller realistiskt i sin renodlade form. Förutsättningen, ett konsekvent 
systemskifte till från global till lokal försörjning med livsmedel och lokala 
kretslopp, förefaller i dag osannolik. Om bärkraften inte skall urholkas måste 
man också undvika att glesheten drivs så långt att rimlig kollektivtrafik inte går 
att upprätthålla.185  

 
Rådberg (professor i stadsbyggnad Lunds Tekniska högskola) för denna linje vidare åtta år 
senare i en artikel ” Den hållbara staden – en ohållbar vision?” i Arkitektur 2003:7:  
 

Trovärdighetskrisen för begreppet hållbart stadsbyggande har flera orsaker. En 
orsak är att begreppet hållbart efterhand har blivit alltför vidlyftigt… En annan 
– och viktigare – orsak är att begreppet den hållbara staden har ockuperats av 
en enda idé, en schematisk och rigid idé. Det är idén om ”the compact city” – 
föreställningen att vi måste bygga tätt och kompakt för att på så sätt hålla nere 
transporterna, och i synnerhet bilresandet. Den idén fanns i och för sig med för 
tio år sedan, men då som en tanke bland många andra. I dag har den erövrat 
ställningen som inofficiell stadsbyggnadspolitik i Sverige – inte minst genom det 
ambitiösa Stadsmiljörådets kampanjer. 186  

 
Rådberg menar vidare att det kompakta stadsbyggnadsdiskursen har vunnit gehör för att den 
är erbjuder en enkel lösning:  
 

 Idén om the compact city har haft stora propagandamässiga framgångar, 
mycket därför att den målar upp en tydlig och enkel bild – en image – att sträva 
emot. Men bilden är alltför enkel, den reducerar miljöfrågorna till ett enda 
problem: resurshushållning. Ännu värre är att den utlovade lösningen the 
compact city inte är någon lösning. Resultatet måste bli besvikelse och 
frustration.187 

 
I den här artikeln diskuterar Rådberg även om att begreppet hållbar stadsutveckling genomgår 
en trovärdighetskris eftersom det ännu är de ekonomiska kalkylerna som styr kommunernas 
stadsbyggande och inte nationella miljömål188 – vilket viss mån möjliggörs inom begreppet 
eftersom det vidgades genom Brundtlandkommissionen till att även innefatta ekonomisk 
utveckling. Rådberg anser att vi ska bortse från den kompakta staden som idealmodell och 
istället utgå från städernas befintliga bebyggelsestruktur med utspridda flerkärniga och 
regionala kärnor då vi planerar för hållbarhet.189  

                                                 
185 PLAN ref.nr.110, s.21  
186 Arkitektur ref.nr.61, s.34 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Arkitektur ref.nr. 61 
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Den hållbara stadsutvecklingen har alltså rört sig från småskaliga ekobyar till storskaliga 
projekt och vi ska titta närmare på två stycken med uttalade hållbarhetsmål; BO01 i Malmö 
och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Vi börjar med BO01 i Malmö (se omslagsbilden och de 
nedersta två bilderna till vänster); bostadsmässan som omfattade cirka 1000 lägenheter i 
västra hamnen i Malmö och som har en småskalig plan med gränder innanför de högre hus 
som reser sig mot vattenlinjen samt skyskrapan Turning Torso. Bostadsmässan hade vidare 
ekologiska förtecken och en målsättning om att skapa stadsmässighet.190 Rasmus Wærn från 
Arkitekturs redaktion skriver om bomässan i Arkitektur 1999:2 om att bostadsmässan hade 
ekologiska förtecken stipulerade från högre nivåer:   
 

Mässan skall tjäna som inspiration i omställningen till hållbarhet. I bakgrunden 
finns Olof Erikssons vision om ”världens första ekologiskt hållbara 
välfärdssamhälle”, grundligt förankrad hos Göran Persson. De 
arkitekturpolitiska ambitionerna finns också med, men detta är framför allt 
Miljödepartementets mässa.191 

 
Ole Reiter (professor i arkitektur vid SLU-Alnarp) spinner vidare på denna linje i ingressen 
till artikeln ”BO01 missar målen” i det fjärde numret av PLAN från 2001:  
 

Återigen är det stadsbyggandets uppgift att, som förr under miljonprogrammets 
dagar, ge gestalt åt politiska mål. Alltså ett nytt program, nu med ambitionerna 
att visa överlägsen teknik på miljöområdet, snarare än på området för det 
sociala ingenjörsskapet. Frågan är om målen legitimerar de valda medlen? Blir 
det bra städer – i allmänhet? Och en stad(sdel) som tillgodoser Malmös behov – 
i synnerhet?192 

 
Reiter svar på frågan kan tolkas som ett nej då Reiter menar att det är själva tankebanan 
bakom bostadsmässan som har ett konstruktionsfel; istället för att visa upp normativa 
lösningar om stadsbyggande bör mässorna rikta in sig på den utveckling som kan ske i de 
bebyggelsebestånd som redan finns.193 (Vilket skedde några år senare i bostadsmässan i 
Tensta BO06, men det är en annan historia.194) Olof Hultin (redaktionen) diskuterar vidare 
längs denna sociala linje i artikeln ”En mässa för Malmö” i det sjätte numret av Arkitektur 
från 2001: 

Bo01 har självklart dragit väldiga resurser från kommunen. Inte bara i form av 
pengar, utan också i form av arbete av tjänstemän och de politiker som 
bestämde att mässan skulle bli av till varje pris. Man kan gissa att andra 
kommunala frågor inte alltid hamnat överst bland behandlade ärenden under 
den här tiden. För t ex – en ny svensk i det allt hårdare nedgångna Rosengård 
kanske prioriteringen av Malmös guldkust inte känns alldeles självskriven.195 

 
Även om BO01 kritiserades ur sociala perspektiv verkade det miljötekniska aspekten av 
BO01 bättre. Annika von Schéele, docent i arkitektur och bebyggelseanalys samt chef för 
husbyggnadsdivisionen på Boverket, skriver i artikeln ” BoOl – dialog mellan stat, kommun 

                                                 
190 Arkitektur ref.nr.62, s.26f;- och Arkitektur ref.nr.70, s.8 
191 Arkitektur ref.nr. 62, s.26 
192 PLAN ref.nr.114. s.175 
193 Idem. s.175ff 
194 Arkitektur ref.nr. s.69 
195 Arkitektur ref.nr.70, s.13 
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och marknad” i PLAN 2004:1 att de miljötekniska framstegen är stora.196 De miljömässiga 
målen var även omfattande i planeringen av Hammarby Sjöstad (se de översta två bilderna i 
omslagsbilden) och även här var målet att skapa stadsmässighet. Arkitekturs Rasmus Wærn 
(redaktionen) kommenterar Hammarby Sjöstads stadsmässiga kvaliteter i Arkitektur 2001:6: 
 

Som Sveriges största bostadsprojekt har Hammarby sjöstad de mest 
stadsmässiga förutsättningarna. Redan som byggplats känns den offentliga 
närvaron stark. Detta beror bland annat på den nya spårvagnslinje som löper 
längst planens ryggrad och ger kollektivtrafiken rollen som bostadsområdets 
stomme. Tillsammans med de broar som byggts och skall byggas har området 
rimliga förutsättningar att fungera som en integrerad del av staden. Utan att för 
den skull plagiera den.197   

 
I Arkitektur 2002:7 samtalar Olof Hultin och Rasmus Waern (redaktionen) med Jan-Inghe 
Hagström som är ansvarig planförfattare på Stockholms stadsbyggnadskontor. De diskuterar 
bland annat om att Hammarby Sjöstad är byggt efter visionen att begränsa bilåkandet (med 
bilpooler och ett begränsat antal parkeringsplatser inom stadsdelen) och att områdets plan har 
lånat rutnätsplanen från innerstaden men även att de inte har drivit igenom stenstadens 
grammatik med slutna gårdar:   
 

A: Hur förändrades projektet efter politikernas krav på mer stadsmässighet?  
 

J I-H: Jag vill hoppas att det finns en grundläggande stadsmässig struktur som 
bas. En klar ambition som har funnits i hela projektet är att bygga tätt, en täthet 
som motsvarar den klassiska innerstaden i exploateringsnivå. Det finns försök 
att åstadkomma blandade verksamheter i en större skala än tidigare. Men det är 
alltid svårt att få in verksamheter i de första etapperna. Den kritik vi fick 
grundades delvis i uppfattningen att det ska vara slutna kvarter, att det är 
stadsmässigt med gator på fyra sidor och slutna kvarter. Detta är ändå något 
som vi inte velat göra.  

 
A: Du menar att här finns det ett medvetet val från er att inte göra 
stenstadskvarter?  

 
Jl-H:  Ja, precis. Sedan är det ju drivet på olika sätt, man kan ju titta på Sickla 
udde, det var där vi startade på södra sidan. Det är den enda platsen med 
grönskande kvaliteter och enda stället med naturstränder. Det var ganska 
självklart att just den planen skulle präglas av detta. Den plan vi fick på 
återremiss var Sickla kaj, den hade ju större förutsättningar för ett rikare 
innehåll beroende på arbetsplatserna bredvid. Här är det ju större chanser till 
liv och mer trafik. Kritiken handlade om att det var för upplösta kvartersformer. 
Vi hade gjort slitsar för att få ljus på gårdarna, men politikerna tyckte att det 
var viktigare med den klassiska stadsfasaden. Vi kom fram till kompromissen 
med ’urbana fönster” som släpper in ljus.198  

 
Här var det alltså politikerna som stod bakom önskade mer stadsmässighet. I nästa kapitel 
presenteras uppsatsens avslutande diskussion och slutsatser.  
                                                 
196 PLAN ref.nr.115, s.174 
197 Arkitektur ref.nr. 67, s.38 
198 Arkitektur ref.nr.71, s.36 
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Kapitel V – Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens syfte var att analysera gränslinjen runt diskursen ”hållbar stadsutveckling” med 
utgångspunkt i de diskurser som rör ”hållbar utveckling” och de som rör stadens 
bebyggelsestruktur. Åren mellan 1987 och 2007 har varit händelserika inom stadsbyggnads-
diskursen, det postmoderna stadsbyggnadsidealet har fått ge vika för ett återtåg av 
modernismen199 – en modernism som dock har fått en ny kostym med mer stadslika och 
ekologiska kvalitéer, men storskaligheten är fortfarande ett signum. Resultaten från uppsatsen 
visar vidare att den hållbara stadsbyggnadsdiskursen i Sverige har tagit över den ekologiska 
byggnadsdiskursen som initialt handlade om gräsrotsinitierade ekobyar i början av 1990-talet 
och som nu handlar om den hållbara kompakta staden. 
 
Miljöfrågan ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är mer komplex än vad som kan anas vid 
första ögonkastet. Geografen David Harvey (1996) skriver i Justice, Nature & the Geography 
of Difference att västvärldens syn på miljöproblem ständigt befinner sig på en pendel som rör 
sig mellan kris och optimism. Problemet enligt Harvey är att erfarenheterna från den ena 
piken blåser bort innan pendeln når den andra. Harvey menar vidare att pendelrörelsen är ett 
vapen för kapitalismen som kopplas samman med optimism och framtidstro – vid kriser förs 
frågan över till den andra piken av pendeln.200 Om vi följer diskursen kring hållbar utveckling 
från den tid då begreppet myntades fram tills idag kan vi ana denna trend, de ekonomiska 
frågorna får allt mer utrymme från de ekologiska och sociala frågorna. Begreppet som till en 
början var tillväxtkritiskt kom att omformuleras för att inkludera ekonomisk utveckling. När 
begreppet senare skulle operationaliseras inom den svenska politiken valdes modellen 
ekologisk modernisering vilket innebar att den sociala aspekten försvann. Kvar stod de 
ekonomiska och ekologiska dimensionerna. På senare tid har det kommit kritik om att de 
ekonomiska aspekterna blivit ett övergripande mål, medan de ekologiska aspekterna endast 
betraktas som ett delmål.201 Genom att lyfta ur den sociala dimensionen ur diskursen kring 
ekologisk modernisering har Harveys pendel skapats – när pendeln svänger åt det håll som 
innehåller framtidstro ligger fokus på möjligheten att koppla samman ekologisk och 
ekonomisk utveckling. Men när pendeln svänger åt andra hållet står den ekologiska frågan 
ensam kvar, utan möjlighet att ifrågasätta konflikten mellan ekonomiska och ekologiska 
dimensioner eftersom båda dimensionerna återfinns på samma pendel.   
 
Vi skulle kunna argumentera för att ekologisk modernism, ur en ekologisk aspekt i alla fall är 
bättre än enbart moderna synsättet. Isakssons (2003) forskningsrapport kring hur planerare i 
Sverige uppfattar miljömål, dels inom hållbarhetsbegreppet och utanför, visar just på effekten 
att den ekologiska dimensionen även kan vinna på att kopplas ihop med hållbarhets-
begreppet.202  
 
Det här avslutande kapitlet bygger på de slutsatser jag har dragit av studien i sin helhet. 
Kapitlet fortsätter med en diskussion kring hållbart stadsbyggande – hur kan vi förstå 
gränslinjen runt denna diskurs? Därefter presenteras uppsatsens slutsatser och allra sist några 
avslutande kommentarer med en kortfattad källkritisk diskussion rörande uppsatsens resultat 
och även förslag om framtida forskning.  

                                                 
199 Arkitektur ref.nr.68, s.2 
200 Harvey, David (1996), Justice, Nature & the Geography of Difference, s.149  
201 Formas (2005), s.12ff 
202 Isaksson, K. (2003), s.2ff, s.68f 
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Avslutande diskussion 

I uppsatsens syftesbeskrivning ingår att analysera gränslinjen kring diskursen om hållbar 
stadsutveckling. I denna avslutande diskussion ska jag diskutera kring delar av denna 
gränslinje utifrån sex olika begreppspar; gles stad/ kompakt stad, rå/kokt arkitektur, 
gemeinshaft/gesellschaft, småhus/flerbostadshus, representationer av 
rum/representationsskapande rum, förort/stad:  
 
Formas (2005) menar att forskarvärlden är oense om gles eller tät bebyggelsestruktur är att 
föredra ur hållbarhetssynpunkt. Den glesa staden erbjuder sina invånare mer närhet till 
naturmark och lämnar plats för naturens ekosystem nära staden. Den täta 
bebyggelsestrukturen har dock lägre kostnader för att bygga ut tekniska servicesystem såsom 
kollektivtrafiksystem och fjärrvärmenät. Samtidigt är värmeförbrukningen generellt lägre i 
flerbostadshus än i småhus och ger enligt vissa även lägre andel biltrafik. Den täta 
bebyggelsestrukturen möjliggör även ett serviceunderlag vilket kan leda till färre bilresor i 
vardagslivet.203 Även Inger Bergström och Magdalena Forshamn (2003) diskuterar täthetens 
för- och nackdelar i Nya Stadsbyggnadsidéer. De menar att det utifrån svenska förhållanden 
inte alls är belagt att bilåkandet minskar om staden förtätas – utan att statistik visar att 
bilåkandet beror på befolkningens inkomstnivå och inte på stadens täthet. Den kompakta 
staden har däremot, enligt Bergström och Forshamn, fördelar i och med att naturområden 
utanför staden bevaras. Risken är emellertid att en alltför tät stad kan leda till ökade resor till 
grönområden utanför staden.204 Kan vi koppla den glesa staden och den kompakta staden till 
tankar om ekologiskt byggande och ekologisk modernisering som politikområde? Wärneryd 
et al (1996) samman diskursen om en gles bebyggelsestruktur med ekobyn som modell och 
diskursen om tät bebyggelse med politikområdet ekologisk modernisering – vilket förespråkar 
tekniska landvinningar som svar på miljöproblemen.  
 
För den enskilda byggnaden kan dessa tankar kopplas samman med begreppet ”rå” respektive 
”kokt” arkitektur som Claes Caldenby skrev om i Arkitektur 1995:6. Rå arkitektur 
symboliserar en tillbakagång till traditionella och enkla byggnadssätt medan den kokta 
ekologiska arkitekturen visar nya tekniska lösningar. Caldenby skriver vidare att: ”Det goda 
livet ställs som mot Det effektiva samhället, lokal förankring mot vetenskaplig 
rationalism…”205 Rå och kokt arkitektur handlar följaktligen inte enbart om teknikval, utan 
även om ett val av inställning till naturen och det mänskliga samhället – vilken är en fråga 
med äldre anor. Ferdinand Tönnies diskuterade kring denna fråga, som nämnt tidigare, i slutet 
av 1800-talet utifrån begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft.206 Där gemeinshaft kan 
förstås som det privata livet på landet med traditionella värden, medan gesellschaft 
representerar det stadslivet med tekniska innovationer.207 Klas Ramberg (2005) plockar upp 
dessa begrepp i kapitlet, ”Stadsplanering och stadsliv”, ur Planeringens utmaningar och 
tillämpningar där han diskuterar kring trenden med stadens utglesning och kopplar samman 

                                                 
203 Formas (2005), s.34ff 
204 Bergström, Inger och Magdalena Forshamn (2003), Nya Stadsbyggnadsidéer – forskning och utveckling, s.8f    
205 Rå och kokt arkitektur är exempel på Fairclughs intertextualitet eftersom begreppsparet återkommer i olika 
texter. Claes Caldenby refererar begreppet till Buchanan, Peter (1990), ”Green Architecture”, ur tidskriften The 
Architectural Review, no.1123, Volume CLXXXVIII, September, MCB Architectural Press & Building 
Publications, ISSN: 0003-861X, s.37. Källa: Arkitektur ref.nr.52, s.5 
206 Apslund, J. (1991), s.64 
207 Asplund, J. (1991), s.63f 
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den med en längtan efter ”gemeinschaft-liv”. Ramberg menar vissa föredrar ett liv i staden 
medan för andra, speciellt för barnfamiljer, kan livet i villa stå högst på önskelistan.208    
Sociologen Anna Almqvist (2004), diskuterar denna fråga vidare sin avhandling Drömmen 
om det egna hemmet, där Almqvist drar slutsatsen att vissa grupper av människor betraktar 
livet i villa som en del av sina livsprojekt, medan andra inte gör det. Almqvist skriver att den 
svenska bostadspolitiken emellertid främst varit inriktad mot att bygga flerbostadshus. Under 
1900-talet har småhusbyggandet, som nämnts tidigare, endast premierats i två faser, dels 
under egnahemsbyggandet från 1900- till 1930-talet och småhusvågen på 1970-talet.209 Dessa 
tankar återkommer i PLAN 1988:1 (då Föreningen för Samhällsplanering firar 40-årsjubileum 
med en tillbakablick till åren som gått) i artikeln ”Från fredsoptimism till planmässigt 
samhällsbyggande” skriven av Per Holm (Professor emeritus och tidigare redaktör av PLAN). 
Holm skriver om kommunernas generalplanarbete efter andra världskriget:   
 

Kan man kalla den bostadssociala utredningens program för en plan? Den 
nationella planeringen sprack nästan med detsamma, men finansieringssystemet 
har varit kvar under de 40-åren. Kommunerna – liksom den nationella planen 
hade avsvurit sig handlingsparametern priser – hyror. Man ansåg sig, trodde 
sig, kunna kontrollera efterfrågan genom utbudet och någon sorts diktat: Här 
finns utmärkta hyreslägenheter i 12-våningshus till subventionerade hyror. Var 
nu inte dumma och efterfråga småhus!210 

 
Här fanns tydligen en schism mellan kommunerna och dess invånare. Efterfrågan på småhus 
har enlig Almqvist legat latent under folkhemsbyggandet och hör samman med Lefebvres 
tankar om att hemmet ökar i betydelse som frizon i det kapitalistiska samhället.211 Denna 
utveckling är en del av att tankar om att ”representationsskapande rummet” eller det levda 
rummet har minskat i betydelse – vilket även får betydelse för det hållbara byggandet.  
 
Slutsatsen i denna uppsats; att de gräsrotsnära ekobyarna i viss mån har förlorat 
problemformuleringsmandatet passar väl in på Lefebvres tankar. Lefebvres (1991 [1974]) 
tredelade uppdelning av det sociala rummets internt relaterade aspekter och tanken att 
”representationer av rum” eller det tänkta rummet, har kapat åt sig mark från det 
”representationsskapande rummet” eller det levda rummet, bekräftas utifrån denna slutsats.212  
Även förhållandet mellan stad och förorten kan förstås utifrån denna utveckling. Under 
funktionalismens glansdagar betraktades förorten som framtiden, när vindarna vände och 
postmodernismen steg in på banan skedde en återgång till staden. Att ”representationer av 
rum” tillmäts större betydelse i det sociala rummet leder till att skillnaden mellan förort och 
stad förstärks, när de egentligen endast är två olika bebyggelsetyper av samma stad. Rådberg 
(2006) har diskuterat kring polariseringen mellan stad och förort i artikeln ”Introduktion” ur 
boken Tankar om förstadens framtid och menar att förorterna är förbisedda trots att stadens 
framtida utbyggnad borde ske i förorterna – då större delen av staden består av förort. Vi lever 
i en tid där städerna kan antas få en mer flerkärnig struktur och Rådberg menar att det är 
utifrån denna insikt och insikten om kvaliteterna i måttligt bebyggda förorter (med radhus, 
låga flerfamiljshus och småhus blandat i ett stadsliknande gatunät) samhället bör utveckla 
städerna. Rådberg menar vidare att hyllningen av innerstaden har en politiskt och ekonomisk 

                                                 
208 Ramberg, Klas (2005), ”Stadsplanering och stadsliv”, ur Gunnel Forsberg (red.), Planeringens utmaningar 
och tillämpningar, s.166 
209 Almqvist, A. (2004), s.175 
210 PLAN ref.nr.113, s.25 
211 Almqvist, A. (2004), s.123ff 
212 Lefebvre, H. (1991 [1974] ), s.36ff, s.46ff; - och Franzén, M. (2003), s.53ff 
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dimension och pekar på EU:s utnämning av kulturhuvudstäder i Europa (där stadsmässighet 
premieras) vilket har lett till satsningar på upprustning av innerstäder runt om i Europa.213 
Intressant ur denna aspekt är att EU har från och med det här året även instiftat ett nytt pris, 
”Europas miljöhuvudstad”, och Stockholm stad blev först ut att ta mot pokalen.214  
 
 ”Europas miljöhuvudstad” och EU:s roll i diskursen kring hållbar stadsutveckling skulle vara 
intressant att studera vidare kring, denna uppsats närmar sig emellertid sitt slut. Nedan 
utvecklas uppsatsens sammanfattande slutsatser och därefter ges några avlutande källkritiska 
kommentarer om studien och fler förslag om eventuell framtida forskning.  

Slutsatser 

Resultatet från den sammanlagda studien, där det teoretiska ramverket utgjort en grund för 
dels en litteraturöversikt och dels en diskursanalys av facktidskrifterna Arkitektur och PLAN 
från 1987 till och med 2007, visar att de ekologiska småskaliga ekobyarna har fått lämna plats 
på arenan åt den storskaliga och hållbara staden. Denna stad är inte alltid, som i BO01, byggd 
efter kvartersstadens stadsplan men den har ändå stadslika kvaliteter och är kompakt. Den 
kompakta staden, som utpekades som ett problem av 1970-talets miljövänner – kom således 
att ta över diskursen om ekologiskt byggande några decennier senare genom att den 
inkorporerades i diskursen om hållbar stadsutveckling. Denna utveckling känner vi igen från 
kapningen av begreppet ”hållbar utveckling” till att även inkludera ekonomiskt tillväxt. Den 
kompakta staden var på väg tillbaka som stadsbyggnadsideal redan innan den kopplades 
samman med hållbar stadsutveckling – men med miljömässiga argument fick diskursen, i min 
mening, en stärkt position. Denna utveckling har skett trots att forskarvärlden inte är ense om 
vilken bebyggelsestruktur som i bör kopplas ihop med hållbar stadsutveckling och trots att 
olika människor har skilda preferenser kring hur de vill bo. 
 
Den svenska politiken har även operationaliserat begreppet ”hållbar utveckling” genom 
synsättet om ekologisk modernisering – där en av hållbarhetsdimensionerna, den sociala 
aspekten, inte är inkluderad. Den svenska stadsbyggnadsdiskursen som är inriktad mot hållbar 
utveckling är därför inte inriktad mot social hållbarhet, vilket ur ett kritiskt perspektiv kan 
ifrågasättas. 

Kommentarer och framtida forskning 

Uppsatsens kritiska perspektiv på hållbar stadsutveckling och dess resultat är i min mening 
intressant – vilket inte betyder att detta är den enda utgångspunkten för att diskutera kring 
hållbar stadsutveckling. Jag anser vidare att uppsatsens syfte har besvarats och att det 
teoretiska ramverket samt de två olika metoderna sammantaget har genererat trovärdiga 
slutsatser eftersom valet av material i den empiriska diskursanalysen, de två facktidskrifterna, 
har blivit mindre avgörande då litteraturöversikten fungerar som en grund i studien.  
 
Uppsatsarbetet har väckt fler nya tankar och frågor rörande den hållbara staden än vad jag på 
förhand kunnat ana. Jag har kommit till insikt om att det tvärvetenskapliga forskningsområdet 
kring hållbar stadsutveckling är omfattande och att litteraturen kring dessa frågor är rik och 
                                                 
213 Rådberg, Johan (2006), ”Introduktion”, ur Bo Larsson och My Laurell (red.), Tankar om förstadens framtid, 
s.7ff 
214 Dagens Nyheter, ”Stockholm får EU:s miljöpris”, 2009-03-25, http://www.dn.se/sthlm/stockholm-far-eus-
miljopris-1.805729 
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diversifierad. Om jag ska ge förslag på framtida kulturgeografisk forskning inom området 
hållbar stadsutveckling anser jag att utöver analysen om EU:s roll i stadsbyggnadsdiskursen, 
som nämndes tidigare, att analysen av vilka mekanismer som ligger bakom stadens utglesning 
är intressant. En mer tillämpad forskning skulle kunna utgöras av en fallstudiebaserad 
regional studie som analyserar de komplexa sambanden mellan utglesad bebyggelsestruktur, 
den kommunala administrativa indelningen och regionalt samarbete mellan kommunerna, den 
regionala marknaden för bostäder, kontor och kommersiella lokaler, perspektiven på en 
flerkärnig struktur samt effekterna av en utglesad bebyggelsestruktur på privat och 
kommersiellt trafikarbete och incitamenten för en utökad satsning på kollektivtrafiken.  
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Bild- och figurförteckning 

Omslagsbild: Fotograferad och sammanställd av Emilie Persson. Omslagsbilden är ett 
kollage som består av bilder från: 

 Hammarby Sjöstad (Stockholm) – de två bilderna längst upp till 
vänster, fotograferade 2009-05-21. 

 BO01 (Malmö) – de två bilderna längst ned till vänster, fotograferade 
2005-07-27. 

 Understenshöjden (Stockholm) – bilden till vänster, tagen 2009-05-21. 
 
Bild 1: ” Olika typer av stadsplanemöster, från den slutna kvarterstaden (a.) byggd i slutet av 
1800-talet, via 1900- till 1920-talets storgårdskvarter (b.) till ”hus i landskap” (c.) i trafik-
separerade områden och till sist den postmoderna (d.) kvartersstaden från 1980-talet.”  
Källa: Klarqvist, Björn (1991:7), ”NÄRA ELLER LÅNGT BORTA”, ur tidskiften Arkitektur, 
nummer 7, årgång 91, september 1991, utgiven av Arkitektur Förlag AB,  
ISSN: 0004-2021, s.8  
Bildtext i originalet: ”I ”Acceptera” beskrevs 1931 utvecklingen från det gamla slutna 
stadsplanemönstret till det nya öppna. Den bildserien skulle nu kunna kompletteras med en 
fjärde bild av den nya (nästan) slutna systemet.”  
Bilden är använd med tillstånd av Arkitekturs redaktion, 2009-05-06.  
Bokstäverna i bilden är adderade av Emilie Persson.  
 
Figur 1: ”Campbells triangel – motsättningar mellan de tre hållbarhetsdimensionerna som 
planeringsmål.” 
Källa: Campbell, Scott (2003), ”Green Cities, growing Cities, just Cities?”, ur Scott Campbell 
och Susan S. Fainstein (red.), Readings in Planning Theory, Blackwell Publishing, Malden, 
ISBN: 978-0-631-22346-7, s.437 
Bildtext i originalet: ”The triangle of conflicting goals for planning, and the three associated 
conflicts. Planners define themselvers, implicity, by where they stay in the triangle. The 
elusive ideal of sustainable development leads one to the center.”  
Triangeln är översatt och språkligt omarbetad av uppsatsförfattaren. 
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